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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E OITO D E DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DOZE =============================================== 

ATA N.º 05/2012 

========== Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, 

realizou-se, no Salão Nobre dos Paços do Município de Moimenta da Beira, a Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória 

previamente enviada a todos os seus membros. --------------------------------------------------------- 

----- A sessão teve o seu início pelas nove horas e trinta minutos, tendo a Mesa sido 

presidida pelo respetivo Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e secretariada por 

Maria Teresa Adão Chaves, Primeira Secretária, e José Manuel Andrade Ferreira, Segundo 

Secretário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros: José Agostinho 

Gomes Correia, João Paulo dos Santos Moura, António José Tojal Rebelo, António 

Francisco Pinto Reis, Celita Maria Pereira Leitão, Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, 

Susana Duarte Morais, Presidente da Junta de Freguesia de Baldos, Basílio Pureza 

Requeijo de Carvalho, e Presidente da Junta de Freguesia de Castelo, Vítor Manuel 

Gomes de Carvalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após introdução de algumas alterações à ata da sessão ordinária, realizada em vinte e 

oito de setembro, último, a mesma foi aprovada, por maioria, com a abstenção dos 

seguintes membros: Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Maria Modesta Figueiredo Silva, 

Paulo Alexandre Alves e Silva, Rui Jorge Pinto de Sousa Laureano, Presidente da Junta de 

Freguesia de Rua, António Manuel Pinto da Silva, e Presidente da Junta de Freguesia de 
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Sever, Marcelino Ramos Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, atendendo ao volume da agenda da presente 

sessão, solicitou que as propostas apresentadas na sessão anterior, que seriam discutidas 

nesta reunião, fossem agendadas para a próxima. ------------------------------------------------------ 

----- Entrou-se no período “Antes da Ordem do Dia”, tendo o Presidente da Assembleia 

Municipal aberto uma ronda de inscrições. ----------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Manuel Andrade Ferreira, no âmbito da notícia do Jornal “O Público”, 

intitulada “Colégio de Moimenta da Beira desafiou Salazar para imitar Niemeyer”, e dos 

comentários de Marcelo Rebelo de Sousa acerca da mesma, independentemente de haver 

mais do que uma versão acerca da construção dos arcos frontais do então colégio e atual 

EB1 de Moimenta da Beira, sendo que uns defendem que foi um dos diretores do colégio, 

Dr. Amadeu Batista Ferro, que pediu a um emigrante de Moimenta da Beira no Brasil, que 

fizesse o desenho, e outros defendam que os arcos foram desenhados por sugestão do Dr. 

Fernando Frutuoso e Melo, que foi para o Brasil, em mil novecentos e cinquenta e oito, 

congratulou-se com o facto de os mesmos não terem sido derrubados e continuarem a ser 

um exemplo de grandeza e de progresso, assemelhando-se aos arcos do Palácio da 

Alvorada, em Brasília, atual residência oficial da Presidente da República do Brasil, 

desenhados por um grande arquiteto brasileiro, de nome Niemeyer, falecido recentemente.  

----- O Presidente da Assembleia Municipal observou que, no aludido antigo externato, 

atual EB1, existe um quadro assinado pelo próprio arquiteto a propósito dessa semelhança, 

defendendo que seria interessante algum estudante da história contemporânea estudar a 

oposição ao regime do Estado Novo, verificada em Moimenta da Beira, até porque este 
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concelho tem três dos maiores escritores intelectuais do século XX, que foram perseguidos 

pelo mesmo regime, designadamente Aquilino Ribeiro, Veiga Leitão e Afonso Ribeiro, o 

que constitui também motivo de orgulho para esta terra. ----------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Um do Período da Ordem do Dia, com vista à apreciação da 

informação escrita do Senhor Presidente da Câmara, sobre a atividade do Município, no 

termos e para efeitos da alínea e), n.º 1, artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro.  

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições para a 

apreciação da aludida informação. --------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins, tendo constatado que o passivo de médio e 

longo prazo diminuiu cerca de € 1.087.000,00 (um milhão e oitenta e sete mil euros) e que 

as dívidas a fornecedores de conta corrente aumentaram, questionou se o Município não 

deveria dar primazia ao pagamento aos fornecedores deste Concelho, suportando, deste 

modo, o seu tecido empresarial, em detrimento de outras entidades sedeadas fora do 

Concelho, com mais poder económico para enfrentarem as dificuldades atuais. ---------------- 

----- Considerando que a informação disponibilizada não refere nenhum ponto acerca do 

resultado das candidaturas efetuadas ao QREN, relativas aos projetos de ampliação do 

Parque Industrial, do ninho de empresas, da circular externa, entre outros, questionou qual 

o ponto de situação dos mesmos, se são considerados realistas para a pujança real da 

economia local, se há necessidade de proceder à sua reformulação, por forma a serem 

adaptados à nova realidade económica do país, se há informações credíveis de acordo 

com as quais os mesmos são adequados e apropriados para serem aprovados brevemente 
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e realizados num futuro próprio, se será necessário selecionar de entre eles aquele que se 

enquadre melhor à realidade e às necessidades reais do Município, ou se o Município irá 

avançar, por sua conta e risco, com algum deles. -------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal, começando por agradecer pelas 

questões colocadas, atendendo à sua pertinência e importância, e, antes de proceder à 

explicação da diminuição do passivo de médio e longo prazo e do aumento do passivo de 

curto prazo, reiterou que os números que constam da sua informação são valores e 

abordagens técnicos, resultando, portanto, do trabalho dos serviços técnicos, e reportam-

se ao passado dia trinta e um de outubro. ------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao passivo do Município, observou que, em trinta e um de dezembro de 

dois mil e nove, o seu total era de € 14.229.955,33 (catorze milhões, duzentos e vinte e 

nove mil, novecentos e cinquenta e cinco euros e trinta e três cêntimos), e que, em trinta e 

um de outubro do corrente mês, o mesmo apresentava o valor de € 11.580.515,87 (onze 

milhões, quinhentos e oitenta mil, quinhentos e quinze euros e oitenta e sete cêntimos), o 

que representa uma diminuição no montante de € 2.649.439,46 (dois milhões, seiscentos e 

quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove euros e quarenta e seis cêntimos), ou 

seja, uma diminuição global de 19%. Sublinhou que o passivo de médio e longo prazo, em 

dois mil e nove, era de cerca de € 8.500.000,000 (oito milhões e meio de euros), tendo 

diminuído 41%, ou seja, € 3.499.337,70 (três milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, 

trezentos e trinta e sete euros e setenta cêntimos), e que o passivo de curto prazo 

aumentou € 849.898,24 (oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e oito 

euros e vinte e quatro cêntimos), o que corresponde a um aumento de quinze pontos 
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percentuais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que foi o primeiro Presidente da Câmara a apresentar a informação versada, 

tendo em vista, não só cumprir o que a lei determina, como também clarificar os números 

do Município. Neste sentido, observou que, perante os números apresentados, é possível 

verificar que a afirmação da oposição, constante na sua declaração de voto, de que o 

passivo do Município quase duplicou, e a notícia publicada num jornal, recentemente, que 

afirma o mesmo, não correspondem à verdade, atendendo a que, para tal, seria necessário 

que o mesmo passivo fosse superior a € 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de euros), ou 

seja, o dobro dos € 14.229.955,33 (catorze milhões, duzentos e vinte e nove mil, 

novecentos e cinquenta e cinco euros e trinta e três cêntimos) de passivo existente em 

dezembro de dois mil e nove. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que o passivo do Município, até dezembro de dois mil e nove, teve sempre 

um sentido ascendente, registando-se picos, sendo que, no último mandato da oposição, 

houve um pico de quase € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros) de endividamento, dos 

quais cerca de € 3.000.000,00 (três milhões de euros) se verificaram no último ano. Assim, 

apelou a que a crítica à sua atuação não seja provida de falsas afirmações, que 

comprometem a sua bonomia de querer pensar e abordar sistematicamente o futuro do 

Município, obrigando-o a lembrar aquilo que se passou nos últimos anos, o que considera 

ser improfícuo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que a maior parte da dívida de curto prazo respeita, não aos fornecedores 

locais, mas sim às Águas de Trás-os-Montes de Alto Douro (doravante ATMAD), que 
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fornecem água e procedem ao tratamento de resíduos sólidos, e às empresas 

fornecedoras de transportes escolares, constituindo cerca de 80% do seu montante total. 

Ainda assim, sublinhou que tem uma grande preocupação em manter com os fornecedores 

locais pagamentos muito próximos, exatamente para não comprometer a sustentabilidade 

do tecido empresarial local, o que tem conseguido fazer, uma vez que a Câmara Municipal 

não tem para com os mesmos dívidas significativas. ---------------------------------------------------- 

----- Quanto à hipótese de serem priorizados os pagamentos das dívidas do Município a 

fornecedores, em detrimento da amortização dos seus empréstimos, comunicou que tal 

não é sequer equacionável, atendendo a que a Câmara Municipal não pode deixar de 

pagar os seus empréstimos, estando obrigada a pagar mais de € 1.000.000,00 (um milhão 

de euros) por ano de amortização de dívida, em respeito da periodicidade dos empréstimos 

contratados. Acrescentou que esta situação poderia ser contornada através da 

renegociação da dívida junto da banca, no entanto, tal não é possível, atendendo a que, 

por um lado, o Município não tem capacidade de endividamento de médio e longo prazo, 

uma vez que ultrapassou todos os seus limites e, por outro lado, a própria banca não está 

disponível para tal renegociação, lembrando que, quando o Município solicitou, no ano 

passado, um empréstimo de curto prazo de € 600.000,00 (seiscentos mil euros), a banca, 

inicialmente, apenas lhe forneceu metade desse valor, tendo disponibilizando o 

remanescente durante o ano. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apesar de ter sempre defendido que o Município tem de fazer uma redução da dívida 

que lhe permita ter finanças sustentáveis, sublinhou que não prescinde de acautelar o seu 

médio e longo prazo, pelo que pediu a elaboração de um conjunto de projetos a fim de 
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candidatá-los a uma bolsa de mérito que contempla uma comparticipação a uma taxa 

mínima, que é a atual, de 85%, nomeadamente, o centro de desenvolvimento empresarial, 

a ampliação do parque industrial, a ligação do parque industrial de S. Miguel ao parque 

industrial da Portela, em Leomil, a circular externa de Moimenta da Beira, que permitiria 

retirar os camiões que circulam no centro da Vila, e o “Experience Parque” na Barragem do 

Vilar. Acrescentou que uma parte significativa dos aludidos projetos foi colocada a 

concurso no mês de dezembro do ano passado, a fim de poder ser candidatada à aludida 

bolsa de mérito, cujo prazo terminava naquele mês, no entanto, em janeiro do corrente ano, 

o Governo da República decidiu estudar a suspensão do QREN para o país e, em junho do 

mesmo ano, houve uma Resolução do Conselho de Ministros que suspendeu de forma 

definitiva, até ao momento, todas as novas operações do QREN. ----------------------------------- 

----- Comunicou que o valor das candidaturas da região Norte, que se encontram em 

análise na aludida Bolsa de Mérito, é de 101.203.129,00 (cento e um milhões, duzentos e 

três mil, cento e vinte e nove euros), e que na CIM Douro, que a integra, a soma das 

candidaturas aprovadas e pendentes é de € 27.882.620,00 (vinte e sete milhões, oitocentos 

e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte euros), dos quais € 10.155.369,00 (dez milhões, 

cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove euros) respeitam à candidatura 

pendente deste Município, designada de “Reforço do Tecido Empresarial de Moimenta da 

Beira”, composta por três projetos. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou, ainda, que houve uma reunião na CCDRN-Norte, no dia dez do corrente 

mês, intitulada na sua informação “Reprogramação estratégica – Apresentação às 

Comunidades Intermunicipais”, onde foi informado que não seria possível fazer os aludidos 
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investimentos, atendendo a que foram desviados dos Programas Operacionais cerca de € 

256.200.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e duzentos mil euros) para, 

supostamente, reforçarem os sistemas de incentivos, incluindo o “Impulso Jovem”, o 

“Impulso Jovem – Apoio à Contratação”, o “Impulso Jovem Valorizar”, bem como do 

“Jessica”, entre outros, e para fazer os programas chamados “Esquadras de Polícia” e 

“Revitalizar”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou considerar esta medida prejudicial para o país e para a coesão territorial, 

dado que estes programas operacionais regionais constituíam o único mecanismo para 

financiar algum investimento distribuído por todo o país, que, por sua vez, contribuiria para 

a criação de empregos sustentáveis e duradouros, enquanto as medidas, como o Impulso 

Jovem, desviarão estas verbas para as zonas com maior número de jovens e maior 

consumo, que não é o caso deste Município, propiciando, apenas, programas de estágios 

de curta duração para jovens. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Concluiu que, de acordo com um quadro que apresenta uma síntese global da Bolsa 

de Mérito, a mesma dispõe, actualmente, de € 51.753.771,53 (cinquenta e um milhões, 

setecentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e um euros e cinquenta e três 

cêntimos), montante que se afigura manifestamente insuficiente para € 101.203.129,00 

(cento e um milhões, duzentos e três mil, cento e vinte e nove euros) de investimento. 

Ainda assim, defendeu que o Município, ao cumprir todos os critérios da sua candidatura, 

estará em melhores condições para se recandidatar, quando voltarem a ser 

disponibilizadas verbas no âmbito do QREN, para a sua execução. -------------------------------- 
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----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins informou que não recebeu a declaração de 

voto da oposição, tendo a mesma lhe sido entregue neste momento, o que significa que 

estudou os documentos em análise, em cumprimento da sua função de deputado desta 

Assembleia Municipal. Acrescentou que, quando se referiu às dívidas de médio e longo 

prazo, pretendeu ressalvar que, caso o Município tivesse de fazer amortizações a médio e 

longo prazo não programadas, deveria reencaminhar esse valor para pagamentos da 

dívida de curto prazo, a fim de não comprometer a economia local, e que, não sendo esse 

o caso, congratula-se com o facto de haver um cumprimento rigoroso desses 

compromissos. Discordou com o facto de o Município quase não ter dívidas de curto prazo 

com as empresas locais, atendendo a que o Município é acionista das ATMAD e da 

Resinorte, considerando que, logo aí, está a contribuir para a economia local. ------------------  

----- Relativamente aos projetos do QREN, esclareceu, de acordo com a informação que 

lhe tem chegado, todos os projetos a nível nacional terão de ser reformulados, tendo em 

vista a sua adaptação às realidades locais e nacionais, pelo questionou o Senhor 

Presidente da Câmara no sentido de saber quais eram as suas prioridades, depreendendo 

que seja a ampliação do parque industrial, tendo em vista a criação de emprego. 

Concordou que o planeamento municipal deve ser feito a longo prazo, integrando vários 

projetos, de forma a conseguir-se atingir o patamar de desenvolvimento pretendido. ---------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal observou que aquilo que é designado de 

necessidade de adequação de todos os projetos nacionais, com o argumento de que o país 

fez um conjunto de investimentos que não são produtivos, mais não é do que uma retirada 

de todos eles, não sendo adequada a este Município cuja candidatura “Qualificação do 
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Parque Empresarial de Moimenta da Beira”, através dos seus três projetos, visa 

precisamente o reforço do tecido empresarial deste Concelho. Informou ainda que, na 

aludida reunião realizada na CCRN-Norte, disponibilizou-se para, caso estes investimentos 

não sejam considerados impulsionadores da economia, prescindir dos mesmos em troca 

de um investimento em frio, para a conservação da fruta do Município, no mesmo valor, 

que criaria postos de trabalho e que seria totalmente autossustentado, uma vez que quem 

o utilizasse pagaria o suficiente para o manter, sendo que a única disponibilidade que não 

tem é deixar cair todos os investimentos do Concelho de Moimenta da Beira e do interior do 

país em troca de nada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal corroborou as palavras do Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, relativamente à importância dos projetos que o Município elaborou. – 

----- Passou-se, então, ao Ponto Dois, do Período da Ordem do Dia, com vista à aprovação 

daTaxa Municipal de Direito de Passagem a aplicar em dois mil e treze. -------------------------- 

------ O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que é proposta a aplicação do valor 

máximo da referida taxa, ou seja, de 0,25%, que incide sobre as faturas emitidas pelas 

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações. ----------------------------------------- 

----- O deputado José Manuel de Andrade Ferreira questionou o Senhor Presidente da 

Câmara se a aludida taxa é suportada pelas empresas operadoras ou pelos contribuintes 

na respetiva fatura de consumo, defendendo que deveriam ser as operadoras a proceder 

ao seu pagamento, uma vez que são elas que utilizam os espaços públicos para passarem 

as suas infraestruturas que chegam ao consumidor final. ---------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que o que todas as empresas pagam 

desta taxa durante o ano são cerca de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros), um valor 

residual, não estando em condições de garantir que, se o Município deixar de a cobrar, os 

consumidores deixarão de a pagar, tendo a ideia de que são os operadores que a pagam, 

independentemente de a debitarem aos contribuintes. Acrescentou que, mesmo admitindo 

que são os munícipes que pagam a aludida taxa e que o Município deixe de a cobrar, isso 

terá um efeito impercetível nas suas finanças. ------------------------------------------------------------ 

----- Não havendo mais inscrições, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à 

votação a Taxa Municipal de Direito de Passagem a aplicar em dois mil e treze, tendo a 

mesma sido aprovada por maioria, com trinta votos a favor e uma abstenção do deputado 

José Manuel de Andrade Ferreira. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia, com vista à apreciação e 

aprovação das alterações aos Estatutos da Associação Regional dos Municípios do Vale 

do Távora, nos termos estabelecidos na Lei nº. 45/2008, de 27 de agosto. ---------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que, após ratificação da Assembleia 

Municipal dos estatutos da aludida Associação, foi verificado que os mesmos eram omissos 

no que respeita à perda e exclusão da qualidade de associado e que a redação atribuída 

ao seu anterior artigo 35.º não era a correta, pelo que, agora, se propõe a alteração do 

artigo 35.º, designado de “Perda da qualidade de Associado”, e a criação do artigo 36.º, 

designado de “Alterações Estatutárias”, com uma nova redação, que estipula, no seu 

número um, que “Os presentes estatutos podem ser alterados por deliberação da 
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Assembleia Intermunicipal ou por proposta do Conselho Executivo” e, no seu número dois, 

que “A deliberação do número anterior, deve ser tomada por todos os membros e a 

alteração aprovada pelas Assembleias Municipais dos municípios que integram a 

Associação”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo inscrições para o presente ponto, o Presidente da Assembleia Municipal 

colocou à votação as alterações aos Estatutos da Associação Regional dos Municípios do 

Vale do Távora, nos termos estabelecidos na Lei nº. 45/2008, de 27 de agosto, tendo a 

mesma sido aprovada pela unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto Quatro, do Período da Ordem do Dia, com vista à 

aprovação das despesas de representação dos cargos de direção intermédia de segundo 

grau, de acordo com o nº. 2, do artigo 24.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. --------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que os chefes de divisão, que são os 

dirigentes intermédios de segundo grau do Município, tinham automaticamente direito a um 

abono de despesas de representação, no valor de cerca de € 180,00 (cento e oitenta 

euros), no entanto, a partir da entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a 

aludida prestação depende de uma aprovação anual da Assembleia Municipal, tendo 

realizado uma proposta nesse sentido, que já foi aprovada pela Câmara Municipal e que se 

coloca agora à apreciação deste Órgão. Informou que realizou esta proposta, por um lado, 

por considerar que esta prestação constitui um dos meios de manter a motivação destes 

colaboradores, que desempenham funções relevantes no Município e, por outro lado, por 

se verificar uma degradação quase constante das condições remuneratórias dos 
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colaboradores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo inscrições para o presente ponto, o Presidente da Assembleia Municipal 

colocou à votação a aprovação das despesas de representação dos cargos de direção 

intermédia de segundo grau, de acordo com o nº. 2, do artigo 24.º, da Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com vinte e oito votos a favor, 

dois votos contra dos deputados Ana Cristina Conde Rebelo Gouveia e Rui Jorge Pinto de 

Sousa Laureano e uma abstenção do Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, 

António Ribeiro Correia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto Cinco, do Período da Ordem do Dia, com vista à 

aprovação da manutenção dos valores fixados no ano de dois mil e doze, respeitantes à 

liquidação e cobrança de taxas municipais. ---------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que elaborou a presente proposta, 

aprovada pela Câmara Municipal, na sequência de uma de igual teor realizada no ano 

passado, no sentido de as taxas que constam do Regulamento de Taxas e Licenças não 

serem aumentadas no ano de dois mil e treze, atendendo a que o seu aumento, estando 

indexado à taxa de inflação, será na ordem dos 3,36%, de acordo com a informação do 

Instituto Nacional de Estatística. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- A título informativo, comunicou que a Câmara Municipal deliberou também a 

manutenção do valor das rendas a cobrar pelo arrendamento dos imóveis em dois mil e 

treze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Não havendo inscrições para o presente ponto, o Presidente da Assembleia Municipal 
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colocou à votação a aprovação da manutenção dos valores fixados no ano de dois mil e 

doze, respeitantes à liquidação e cobrança de taxas municipais, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade dos presentes. ----------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto Seis, do Período da Ordem do Dia, com vista à 

autorização para contratação de um empréstimo a curto prazo, para o ano de dois mil e 

treze, até ao montante de € 600.000,00 (seiscentos mil euros). -------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que, de acordo com a Lei das Finanças 

Locais, os municípios podem socorrer-se de dois tipos de empréstimos, os de médio e 

longo prazo e os de curto prazo. Relativamente aos empréstimos de curto prazo, 

esclareceu que o seu limite é calculado de acordo com uma fórmula, cujo resultado para 

este Município foi de € 622.000,00 (seiscentos e vinte e dois mil euros), pelo que o que se 

propõe neste ponto é a aprovação deste empréstimo, até ao montante de € 600.000,00 

(seiscentos mil euros), à semelhança dos anos anteriores, a fim de a Câmara Municipal o 

usar e repor durante o ano, à medida das suas necessidades, tendo de o anular em trinta e 

um de dezembro de cada ano. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Não havendo inscrições para o presente ponto, o Presidente da Assembleia Municipal 

colocou à votação a autorização para contratação de um empréstimo a curto prazo, para o 

ano de dois mil e treze, até ao montante de € 600.000,00 (seiscentos mil euros), tendo a 

mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------ 

----- Passou-se, então, ao Ponto Sete, do Período da Ordem do Dia, com vista à 

autorização prévia e genérica dos compromissos plurianuais, nos termos do artigo 6.º, da 
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Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso - 

conjugado com os artigos 11.º e 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. ---------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que, de acordo com a Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro, conhecida como a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, a 

Assembleia Municipal deve aprovar previamente a realização dos compromissos 

plurianuais do Município, que se encontrem previstos nos documentos que a seguir serão 

apresentados, pelo que o que se propõe no presente ponto é que a mesma autorize previa 

e genericamente a sua realização, sob pena de ter de ser solicitada uma autorização 

individual para cada um dos investimentos que vá surgindo, com incidência em mais de um 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo inscrições para o presente ponto, o Presidente da Assembleia Municipal 

colocou à votação a autorização prévia e genérica dos compromissos plurianuais, nos 

termos do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, tendo a mesma sido aprovada 

por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Passou-se, então, ao Ponto Oito, do Período da Ordem do Dia, com vista à 

autorização prévia e genérica para realização de todas as despesas de caráter anual ou 

plurianual, previstas na alínea a), do nº. 1, do artigo 10º., da Lei nº. 43/2012, de 28 de 

agosto, que cria o Programa de Apoio à Economia Local. ---------------------------------------------  

----- O Presidente da Câmara Municipal explicou que, no âmbito do Programa de Apoio à 

Economia Local (doravante PAEL), a Câmara Municipal, para realizar contratos de 

aquisição de bens e serviços durante o ano de dois mil e treze, que possam ultrapassar um 
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ano, necessita também de uma autorização da Assembleia Municipal nesse sentido, pelo 

que o que se propõe no presente ponto é que a mesma seja de âmbito prévio e genérico, 

evitando-se, deste modo, a necessidade de aprovação de cada um dos contratos que for 

celebrado durante o ano. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo inscrições para o presente ponto, o Presidente da Assembleia Municipal 

colocou à votação a autorização prévia e genérica para realização de todas as despesas 

de caráter anual ou plurianual, previstas na alínea a), do nº. 1, do artigo 10º., da Lei nº. 

43/2012, de 28 de agosto, que cria o Programa de Apoio à Economia Local, tendo a 

mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------ 

----- Passou-se, então, ao Ponto Nove, do Período da Ordem do Dia, com vista à 

aprovação da proposta do modelo da estrutura, bem como dos números máximos de 

unidades nucleares, de unidades orgânicas flexíveis, de subunidades e de equipas de 

projeto, para a adequação da estrutura orgânica, nos termos e para efeitos da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal explicou que os Municípios, a partir de um de 

janeiro de dois mil e treze, têm de ter uma estrutura orgânica adequada à Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto, sendo que, para esse efeito, se apresenta neste ponto, uma proposta 

para a estrutura orgânica deste Município, de duração de um ano, dentro dos critérios 

estipulados legalmente para os municípios com esta dimensão, que corresponde ao limite 

permitido. Comunicou, então, que, desta proposta de adequação, resultou a criação de 

uma Unidade Orgânica de Desenvolvimento Social, Cultural e Educação, de terceiro grau, 
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que não se encontra provida, e a diminuição de três para um departamento, que é o 

Departamento de Administração, Finanças e Obras, e de seis para três divisões, que se 

encontram providas, que são a Divisão Administrativa, a Divisão Económica e Financeira e 

a Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e Ambiente, verificando-se, assim, uma 

adequação não só à lei, mas também ao que já é a prática do Município, uma vez que o 

planeamento já tinha sob a sua responsabilidade as obras e o urbanismo. Concluiu, assim, 

que no mapa de pessoal anterior existiam vinte e sete subunidades orgânicas, ou seja, 

treze gabinetes, dez secções e quatro serviços, sendo que agora se propõe a manutenção 

das mesmas, bem como a criação de mais uma que se designa de “Serviço de Gestão e 

Promoção da Eficiência Energética”, devido à crescente premência da gestão da eficiência 

energética, cujo serviço é assegurado pelo Engenheiro Rui Pedro Cardoso, que ficará na 

dependência hierárquica da Divisão Económica e Financeira, atendendo a que nesta área 

o que é mais preocupante é a parte financeira que lhe toca. ------------------------------------------ 

----- Não havendo inscrições para o presente ponto, o Presidente da Assembleia Municipal 

colocou à votação a aprovação da proposta do modelo da estrutura, bem como dos 

números máximos de unidades nucleares, de unidades orgânicas flexíveis, de subunidades 

e de equipas de projeto, para a adequação da estrutura orgânica, nos termos e para efeitos 

da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos 

presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto Dez, do Período da Ordem do Dia, com vista à apreciação, 

discussão e votação da Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 

2013, e respetivo Mapa de Pessoal, nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei 
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n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e Lei n.º 

12-A/2008, de 27 de fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que começará por fazer uma 

apresentação genérica e sintética e que fará uma abordagem mais pormenorizada para as 

questões que certamente surgirão. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que a apresentação que fará se destina a tornar o documento em análise 

mais compreensível, tendo em consideração o seu volume, a sua densidade e o seu 

caráter especializado, sendo que todos os dados que apresenta constam dos documentos 

enviados a todos os deputados, podendo ser apresentados números derivados de contas 

realizadas com os mesmos, a fim de torná-los mais compreensíveis. Acrescentou que fez 

questão de manter coerência na estrutura das apresentações anteriores, a fim de tornar a 

sua leitura homogénea, prescindindo da possibilidade de realçar dados diferentes. Solicitou 

eventuais sugestões para melhoria de apresentações futuras. --------------------------------------- 

----- Informou que a aludida apresentação é composta por uma introdução, o Orçamento, o 

Plano Plurianual de investimentos, o Plano de Atividades Municipal, as Grandes Opções de 

Plano e algumas notas finais. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Começou, então, por observar que as Grandes Opções do Plano e o Orçamento 

Municipais devem traduzir um princípio de planeamento plurianual, que permita que a 

política seguida pelo executivo municipal seja sustentada num plano previamente 

estabelecido e escrutinado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Sublinhou que estes documentos têm um enquadramento legal que baliza a sua forma 
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e o seu conteúdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que a elaboração do Orçamento foi limitada por condicionantes internos, 

nomeadamente, as dívidas a fornecedores, tendo maior significado as de ambiente e de 

educação e a outros credores, das quais têm maior expressão as a freguesias e a 

associações, e o serviço da dívida que, em dois mil e treze, será de € 1.158.966,84 (um 

milhão, cento e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis euros e oitenta e quatro 

cêntimos), dos quais € 1.112.497,53 (um milhão, cento e doze mil, quatrocentos e noventa 

e sete euros e cinquenta e três cêntimos) de amortização e € 46.469,31 (quarenta e seis 

mil, quatrocentos e sessenta e nove euros e trinta e um cêntimos) de juros. Apresentou um 

gráfico onde se identificam os meses em que o serviço da dívida é mais elevado, 

designadamente, janeiro, abril, julho e outubro, observando, a título de exemplo, que, em 

janeiro, o Município está obrigado a pagar cerca de 177.000,00 (cento e setenta e sete mil 

euros), pelo que será bem provável que, nesse mês, haja um conjunto de fornecedores que 

não possa ver as suas contas liquidadas. No entanto, sublinhou que o valor do serviço da 

dívida do Município tem vindo a diminuir, atendendo a que, em dois mil e doze, terminaram 

sete empréstimos e, em dois mil e treze, prevê-se o término de cinco dos empréstimos 

existentes, pensando que, em cerca de meia dúzia de anos, o Município estará em 

condições de ter uma dívida sustentável. ------------------------------------------------------------------- 

----- Apontou como condicionante interna também os investimentos, uma vez que os 

mesmos consomem muitas das disponibilidades do Município, sendo que os que têm mais 

relevância financeira são o Parque Desportivo – Primeiro Relvado, o Centro Escolar de 

Moimenta da Beira, bem como o conjunto de outros investimentos, que unitariamente não 
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são significativos, mas que o são, quando analisados na sua totalidade, como é o caso dos 

protocolos com as juntas de freguesia, que representam quase € 1.000.000,00 (um milhão 

de euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente à obra do Parque Desportivo – Primeiro Relvado, observou que se trata 

de um investimento de 1.982.110,46 (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil, cento e 

dez euros e quarenta e seis cêntimos), que teve uma comparticipação de € 641.819,74 

(seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e dezanove euros e setenta e quatro cêntimos), 

que corresponde a 34%, e um esforço da Câmara Municipal de mais de um milhão de 

euros, sendo que, actualmente, este Município deve € 210.179,21 (duzentos e dez mil, 

cento e setenta e nove euros e vinte e um cêntimos). -------------------------------------------------- 

----- No que respeita à obra do Centro Escolar de Moimenta da Beira, comunicou que a 

mesma, actualmente, está com 89% de comparticipação, devido ao seu adiantamento, que 

no final será, em princípio, de 85%, tendo mais de € 2.000.000,00 (dois milhões de euros) 

de faturação, e uma dívida de € 796.087,64 (setecentos e noventa e seis mil, oitenta e sete 

euros e sessenta e quatro cêntimos), tendo a Câmara Municipal investido na mesma, até 

ao momento, cerca de € 200.000,00 (duzentos mil euros), motivo pelo qual conseguiu 

colocar mais de um milhão de euros na obra do Parque Desportivo – Primeiro Relvado e, 

também, ainda não pode colocar mais valor nesta obra. Sublinhou que a aludida obra se 

trata de um projeto que mandou elaborar, tendo negociado a sua comparticipação, lançado 

o seu concurso e estando a fiscalizá-la, esperando chegar ao seu final com uma realização 

muito próxima daquilo que foi projetado, lembrando que, caso o seu desvio fosse muito 

significativo, isso faria com que a comparticipação caísse para 45%, o que levaria a que o 
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Município não conseguisse pagá-la no imediato, tendo de o fazer daqui por dez anos. -- 

----- No que respeita às condicionantes externas, começou por lembrar que o Município 

está condicionado pelos limites de endividamento líquido e de endividamento de médio e 

longo prazo, impostos pela Lei das Finanças Locais. --------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao endividamento líquido do Município, observou que o seu limite, no 

final de dois mil e nove, era de € 8.335.702,30 (oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, 

setecentos e dois euros e trinta cêntimos), e que o mesmo era ultrapassado em € 

2.612.410,21 (dois milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e dez euros e vinte e um 

cêntimos), pelo que, caso este limite se mantivesse, atualmente ele seria cumprido. No 

entanto, ressalvou que este limite tornou-se praticamente incumprível devido à sua 

diminuição para € 7.767.549,19 (sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos 

e quarenta e nove euros e dezanove cêntimos), originada pela diminuição das receitas do 

Município, designadamente do Fundo de Equilíbrio Financeiro (doravante FEF). --------------- 

----- No que respeita ao endividamento de médio e longo prazo do Município, observou que, 

em dois mil e nove, o mesmo era de € 7.393.457,79 (sete milhões, trezentos e noventa e 

três mil, quatrocentos e cinquenta e sete euros e setenta e nove cêntimos), ultrapassando o 

seu limite que era de € 6.668.561,84 (seis milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, 

quinhentos e sessenta e um euros e oitenta e quatro cêntimos), e que, no dia trinta e um de 

outubro de dois mil e onze, era de cerca de € 5.125.000,00 (cinco milhões, cento e vinte e 

cinco mil euros), pelo que respeitará, no final do ano, o seu limite que é de € 6.214.039,35 

(seis milhões, duzentos e catorze mil, trinta e nove euros e trinta e cinco cêntimos). ---------- 
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----- Ainda dentro das condicionantes externas, apontou a variação das receitas do FEF, 

que corresponde a uma perda de cerca de € 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil 

euros), desde o ano de dois mil e nove, observando que, em relação à previsão, o 

Município perdeu de dois mil e nove para dois mil e dez € 574.339,33 (quinhentos e setenta 

e quatro mil, trezentos e trinta e nove euros e trinta e três cêntimos), de dois mil e dez para 

dois mil e onze € 597.514,83 (quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e catorze euros 

e oitenta e três cêntimos), de dois mil e onze para dois mil e doze € 290.038,87 (duzentos e 

noventa mil, trinta e oito euros e oitenta e sete cêntimos), mantendo-se o seu valor em dois 

mil e treze. Ainda assim, congratulou-se por o Município, apesar de esta condicionante 

externa muito forte ter conseguido reduzir o seu endividamento, de dois mil e nove para 

outubro de dois mil e doze, em cerca de € 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil 

euros). Acrescentou que, em dois mil e treze, o Município irá receber menos € 11.928,61 

(onze mil, novecentos e vinte e oito euros e sessenta e um cêntimos), em relação ao ano 

de dois mil e cinco, o que representa constrangimentos evidentes, tendo em consideração 

os aumentos globais de custos que se registaram em oito anos. ------------------------------------ 

----- Passou a apresentar o resumo do Orçamento de dois mil e treze, começando por 

informar que o mesmo apresenta um valor de € 17.925.000,00 (dezassete milhões, 

novecentos e vinte e cinco mil euros), tanto de receitas como de despesas, dos quais de 

receitas correntes € 9.997.250,00 (nove milhões, novecentos e noventa e sete mil, 

duzentos e cinquenta euros), de receitas de capital de € 7.927.750,00 (sete milhões, 

novecentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta euros), de despesas correntes € 

9.839.000,00 (nove milhões, oitocentos e trinta e nove mil euros) e de despesas de capital 
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€ 8.086.000,00 (oito milhões e oitenta e nove mil euros). ---------------------------------------------- 

----- Passou a apresentar um quadro comparativo das receitas do Município, constatando 

que as receitas correntes, relativamente a dois mil e doze, aumentam em € 1.004.189,79 

(um milhão, quatro mil euros e setenta e nove cêntimos), que corresponde a um aumento 

de 11,6%, enquanto as receitas de capital diminuíram € 1.829.189,76 (um milhão, 

oitocentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e nove euros e setenta e seis cêntimos), que 

corresponde a uma diminuição de 18,7%, pelo que se verificou uma diminuição total das 

receitas de 4,4%. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Explicou que, em dois mil e treze, a distribuição do FEF sofrerá uma alteração que 

passa pela receção de mais € 1.026.608,00 (um milhão, vinte e seis mil, seiscentos e oito 

euros) em receitas correntes e menos o mesmo valor em receitas de capital, o que 

corresponde a uma aproximação coerente à realidade. Ainda assim, apesar de se verificar 

uma tendência para o orçamento ser gradualmente adequado à realidade, através da 

diminuição do seu valor, essa adequação só se verificará na totalidade, quando o Município 

tiver apenas dívidas que possa pagar no mesmo ano, uma vez que ele está obrigado, 

legalmente, a integrar neste documento todas as suas dívidas. -------------------------------------- 

----- Passou a apresentar uma desagregação das principais receitas correntes, 

nomeadamente os Rendimentos de Propriedade, a Derrama, o IMI, o IMT, o Imposto Único 

de Circulação, bem como o impacto das avaliações do IMI e o impacto da redução do IMT, 

informando que os seus valores constituem a média dos últimos vinte e quatro meses. ------ 

----- Observou que os Rendimentos de Propriedade sofreram uma diminuição significativa 
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na sua previsão, de cerca de € 400.000,00 (quatrocentos mil euros), e que, à semelhança 

do ano anterior, não poderá garantir a sua plena realização. Informou que os aludidos 

rendimentos englobam principalmente os proveitos da venda de imóveis na Barragem do 

Vilar, as receitas das vendas de lotes do Parque Industrial e as receitas dos parques 

eólicos, dos quais o futuro Parque Eólico Douro Sul e os três atuais, sitos na serra de 

Leomil, na Freguesia de Peva, juntamente com Vila Nova de Paiva, e na localidade de 

Espinheiro, Freguesia de Alvite, que tem apenas uma torre eólica. Relativamente ao 

Parque Eólico Douro Sul, explicou que não está em condições de garantir a realização, no 

próximo ano, das receitas previstas, aquando da sua entrada em funcionamento, nos 

termos do protocolo celebrado com a respetiva empresa, atendendo a que a sua 

construção já foi prevista para o ano de dois mil e onze e não se veio a verificar. -------------- 

----- Relativamente à Derrama, cuja previsão é de € 70.000,00 (setenta mil euros), recordou 

que a mesma foi implementada no Município por força da obrigação resultante do recurso 

ao PAEL, da forma considerada menos penalizante que consiste na cobrança de 1,5% 

sobre o lucro das empresas que tiverem um volume de negócio superior a € 150.000,00 

(cento e cinquenta mil euros) e de 0,75% sobre o lucro daquelas que tiverem um volume de 

negócio inferior àquele valor. Acrescentou que a cobrança de Derrama poderá ser 

realizada a empresas não sedeadas no Concelho, mas que tenham negócios no mesmo, o 

que poderá significar no futuro uma receita relevante que vem quase na totalidade do 

exterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à venda de água, informou que o Município prevê, no próximo ano, um 

aumento de receitas de 20% e uma diminuição na mesma percentagem devida à eficiência. 
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No entanto, observou que o Governo da República, através das Águas de Portugal, que 

pertence à Empresa Geral do Fomento e que é a acionista maioritária das ATMAD, da qual 

este Município é acionista e cliente, pretende fazer a chamada verticalização destes 

serviços, ou seja, passar a vender, não só a água colocada nos depósitos, mas também 

aos munícipes. Acrescentou que, neste sentido, foi realizado um estudo acerca da 

autosustentabilidade deste sistema, de acordo com o qual é necessário que cada 

consumidor pague € 25,00 (vinte e cinco euros) por cada dez metros cúbicos de água e 

cada dez metros cúbicos de saneamento que consome, pelo que a aludida proposta prevê 

que este aumento se verifique dentro dos primeiros cinco anos. Informou que, nos termos 

desta proposta, haverá municípios que não necessitarão de proceder à revisão das suas 

tarifas, atendendo a que as mesmas já se encontram adequadas ao referido estudo, como 

é o caso do Município de Vila Real, no entanto, existem municípios que necessitam de 

proceder ao seu aumento, que para o Município de Moimenta da Beira corresponderá a 

cinco ou seis vezes a sua tarifa atual, atendendo a que o mesmo pratica atualmente uma 

das tarifas mais baixas do país. Assim, comunicou que este Município, apesar de ser dos 

poucos a fazê-lo, tem sistematicamente criado oposição a essa verticalização, por um lado, 

no sentido de as tarifas não serem tão elevadas e, por outro lado, caso se venha a 

demonstrar que o valor proposto é o adequado para a sustentabilidade do sistema, as 

mesmas não subirem tão rapidamente, eventualmente dentro de dez ou quinze anos, até 

porque, de acordo com esta proposta, a concessão será alargada para cinquenta anos. 

Acrescentou que, havendo eleições autárquicas no próximo ano, provavelmente a aludida 

verticalização não avançará, no entanto, acabará por acontecer. ----------------------------------- 
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----- Alertou, ainda, que, no âmbito da aludida verticalização, os municípios receberão 

apenas 5% do valor das vendas como renda das suas redes em baixa, ao que também se 

opõe, atendendo a que este Município andou anos a contrair dívida para construir as suas 

infraestruturas, para servir esta empresa, para agora as ceder a baixo custo e ainda ter de 

pagar a dívida que tem para com a mesma. --------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou as receitas resultantes dos equipamentos municipais, congratulando-se 

com o facto de as mesmas terem algum significado, apesar de as respetivas tarifas não 

terem sido aumentadas, verificando-se um reforço muito claro da sua utilização. 

Acrescentou que, anteriormente, as previsões destas receitas eram muito inferiores à 

atuais, esperando que um dia as previsões sejam ultrapassadas. -----------------------------------  

----- Na desagregação das principais receitas de capital, observou que houve uma 

diminuição de 12,5% das receitas de projetos cofinanciados, ressaltando que, apesar de 

assumir que a sua realização é incumprível pelas razões que já referiu anteriormente, 

houve um esforço no sentido de diminuir a sua previsão. ---------------------------------------------- 

----- Relativamente ao empréstimo a curto prazo, observou que o mesmo sofreu um 

aumento de 100%, atendendo a que no ano anterior, as instituições financeiras inicialmente 

apenas demonstraram disponibilidade para emprestarem metade dos € 600.000,00 

(seiscentos mil euros), tendo durante o ano emprestado o remanescente, sendo que, este 

ano, já existem propostas de empréstimo da totalidade desta quantia. ---------------------------- 

----- Passou a apresentar um quadro comparativo das despesas, informando que a sua 

diminuição em 4,4% é positiva em relação ao objetivo do Município em aproximar cada vez 
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mais os orçamentos das execuções. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Apresentou um quadro comparativo das despesas com pessoal, informando que se 

prevê um aumento, em relação ao ano de dois mil e doze, de € 161.544,92 (cento e 

sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos), 

correspondente a 6,3%, que se deve à obrigação de reposição de um dos subsídios ao 

conjunto de trabalhadores que foram afetados pelo corte dos subsídios de férias e de Natal 

verificado no ano anterior, que foi total para quem auferia mais de € 1.100,00 (mil e cem 

euros) e progressivo a quem tinha salários compreendidos entre € 600,00 (seiscentos 

euros) e 1.100,00 (mil e cem euros). Explicou que o montante correspondente a este corte 

sai diretamente dos cofres do Município para entrar diretamente nos cofres do Estado, o 

que faz com que este Município, apesar de receber exatamente a mesma quantia de FEF 

que recebeu em dois mil e doze, tenha uma disponibilidade na relação com o Estado de 

menos € 161.544,92 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro euros e 

noventa e dois cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na análise dos valores dos juros e outros encargos financeiros, ressaltou que o 

Município irá pagar, no próximo ano, menos de € 42.082,86 (quarenta e dois mil, oitenta e 

dois euros e oitenta e seis cêntimos) de juros de empréstimos de médio e longo prazo, que 

corresponde a uma redução de 47,5%, relativamente ao ano de dois mil e doze, e que, no 

conjunto dos encargos, se verifica uma redução de 6,5%. Esclareceu que, atendendo a que 

a lei determina que os empréstimos só podem ser previstos quando contratados, à exceção 

dos empréstimos de curto prazo, os valores apresentados não incluem o PAEL, cuja 

utilização permitirá uma redução muito significativa de juros, que atualmente são muito 
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elevados, nomeadamente os praticados pelas ATMAD, o que poderá vir a contribuir para 

uma realização favorável. Acrescentou que se verifica um aumento ligeiro de outros 

encargos financeiros, observando que os juros de sentenças judiciais têm representado, 

nos últimos anos, muitas dezenas de milhares de euros, no entanto os mesmos têm vindo 

a diminuir, ainda que lentamente. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente às transferências correntes, observou que se prevê um aumento global 

de 14,3%, que se deve, maioritariamente, à dívida que não pode ser liquidada no presente 

ano. No que respeita às transferências para as juntas de freguesia, informou que se prevê 

o seu aumento em 3,9% e, relativamente às instituições sem fins lucrativos, informou que 

se prevê um aumento nas respetivas transferências de 21,5%, que não constitui um 

aumento nominal, mas deve-se à existência de um conjunto de dívidas que não puderam 

ser pagas em dois mil e doze, pelo que o seu valor pode, futuramente, diminuir, quando 

deixar de conter ao mesmo tempo dívida e previsão. --------------------------------------------------- 

----- Apresentou um quadro comparativo das despesas de capital, observando que a 

diminuição do seu valor se deveu ao pagamento de dívida. Relativamente às transferências 

de capital para as juntas de freguesia, informou que se prevê o seu aumento em 3,8%. No 

que respeita às transferências para Associação Regional de Municípios do Vale do Távora, 

esclareceu que as mesmas se destinam ao pagamento dos € 300.000,00 (trezentos mil 

euros) da Estrada de Nagosa, realizada há cerca de dez anos, que foram assumidos no 

ano passado, estando pago metade do seu valor. Lembrou que esta dívida tinha um 

processo em Tribunal, no valor de cerca de € 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil euros), 

que a Câmara Municipal conseguiu negociar e reduzir para € 300.000,00 (trezentos mil 
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euros), evitando, deste modo, a obrigação de o Município vir a pagar daqui a vários anos o 

primeiro valor acrescido de quase o mesmo valor em juros. ------------------------------------------ 

----- Sublinhou que os documentos apresentados, inclusive a apresentação que está a 

realizar, são públicos, estão resumidos e são fáceis de interpretar, e constarão, na próxima 

semana, da página oficial do Município, à semelhança dos anteriores, desde que é 

Presidente da Câmara Municipal, pelo que, quem os não contestar tem de os assumir 

como bons, não obstante a existência de algum erro. -------------------------------------------------- 

----- Apresentou um quadro comparativo do passivo financeiro, informando que se prevê, 

entre trinta e um de dezembro de dois mil e dez e trinta e um de dezembro de dois mil e 

treze, uma redução do valor dos empréstimos de médio e longo prazo no valor de € 

3.564.823,78 (três milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três 

euros e setenta e oito cêntimos), sendo que, em dois mil e doze, houve uma amortização 

no valor de € 1.231.219,86 (um milhão, duzentos e trinta e um mil, duzentos e dezanove 

euros e oitenta e seis cêntimos) e que, em dois mil e treze, o Município se propõe amortizar 

€ 1.112.497,53 (um milhão, cento e doze mil, quatrocentos e noventa e sete euros e 

cinquenta e três cêntimos), sublinhando que a diferença entre estes valores, ou seja, cerca 

de € 104.000,00 (cento e quatro mil euros), será destinada à economia local. ------------------- 

----- Observou que o Município, no ano de dois mil e doze, mesmo tendo recebido uma 

quantia menor do FEF, conseguiu amortizar um empréstimo de curto prazo de € 

300.000,00 (trezentos mil euros), em cumprimento da cláusula legal que determina que os 

empréstimos de curto prazo têm de ser amortizados no próprio ano, diminuiu a sua dívida 
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de médio e longo prazo em € 1.231.219,86 (um milhão, duzentos e trinta e um mil, 

duzentos e dezanove euros e oitenta e seis cêntimos) e, em trinta e um de outubro, tinha 

baixado a sua dívida de curto prazo, enquanto, em dois mil e nove, o último ano a que se 

pode reportar em termos de comparação, o Município não conseguiu amortizar a sua dívida 

de curto prazo, mesmo tendo a Câmara Municipal, nesse ano, contraído um empréstimo de 

cerca de € 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil euros). Assim, informou 

considerar inaceitáveis as críticas à Câmara Municipal no que respeita à dívida, atendendo 

a que a mesma, em quatro anos, sob situações adversas, irá conseguir diminuir a sua 

dívida de médio e longo prazo em cerca de € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros) e 

mesmo, se conseguir o empréstimo do PAEL, irá conseguir chegar ao final deste mandato 

com uma diminuição de mais de 2.500.000,00 (dois milhões e meio de euros) de dívida de 

médio e longo prazo e, nesse caso, com uma diminuição de dívidas de curto prazo também 

de mais de 2.500.000,00 (dois milhões e meio de euros). --------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Plano de Atividades Municipais, observou que, apesar de o maior 

investimento do Município ser em educação, a mesma só representa 17,8% da sua 

atividade, enquanto as operações de dívida autárquica representam 22,25% e que, 

enquanto as mesmas não diminuírem, não poderá essa percentagem ser distribuída por 

outras áreas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições para a 

apreciação deste ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O vereador Joaquim António da Costa Coelho lamentou não ter conseguido trazer 
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alguém à sessão que esclarecesse e rebatesse as palavras do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal acerca da declaração de voto do seu partido e que, não tendo formação 

que lhe permita apreciar devidamente os documentos em análise, decidiu abster-se na sua 

votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins, relativamente ao Orçamento em apreciação, 

que sofreu uma redução de 4,4%, na ordem dos € 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil 

euros), informou considerar que o mesmo não corresponde às necessidades do Concelho 

e às promessas eleitorais e que não tem em consideração que o próximo ano será severo 

a nível fiscal, o que levará certamente a uma contração da economia e, consequente, à 

redução do investimento privado e público em obras e transferências. Acrescentou que, se 

forem analisados os anteriores orçamentos aprovados, se verifica uma taxa de execução 

dos mesmos na ordem dos 45% a 55%, no entanto, de acordo com o Senhor Presidente da 

Câmara, nos próximos anos, o Município caminhará para a realidade efetiva das suas 

contas públicas, o que considera quase um anúncio de recandidatura. ---------------------------- 

----- Informou considerar insuficiente a afetação de € 1.700.000,00 (um milhão e setecentos 

mil euros), correspondente a 9,5% do valor global do orçamento, que é de 

aproximadamente € 17.925.000,00 (dezassete milhões, novecentos e vinte e cinco mil 

euros), para as transferências e os protocolos efetuados com as juntas de freguesia e com 

as instituições de ação social, humanitárias, culturais e sociais, atendendo a que as 

mesmas, muitas vezes, substituem o Município nas suas ações e prestam um serviço 

essencial na execução de serviço à população. ---------------------------------------------------------- 
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----- Acrescentou que, apesar de o Senhor Presidente referir que se prevê uma 

transferência para as juntas de freguesia na ordem dos € 900.000,00 (novecentos mil 

euros), que representa 5% do valor global do orçamento, só identificou cerca de € 

704.000,00 (setecentos e quatro mil euros), que representa 3,9% do orçamento global, 

para o efeito, verba que considera desleal e absurda pelo excelente trabalho que os 

presidentes de juntas de freguesia desenvolvem todos os dias no acompanhamento da 

nossa população e na execução de obras primárias, que, muitas vezes, seriam da 

competência do Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Alertou para o facto de haver uma desproporção muito grande entre o valor executado 

na sede do Município e o somatório do valor executado no conjunto das freguesias. Assim, 

ainda que compreenda que os investimentos realizados na sede sirvam todo o Concelho, 

lançou o desafio de o Executivo, no próximo orçamento, colocar ao dispor das juntas de 

freguesia e instituições um valor que represente pelo menos 25% a 30% dos investimentos 

realizados na sede do Município, de forma a haver uma maior equidade na distribuição das 

verbas disponíveis, considerando que esse será o caminho para combater a desertificação 

e dar mais força ao poder local, do qual o Senhor Presidente da Câmara Municipal é 

defensor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal manifestou o seu espanto por o deputado Luís 

Miguel Pereira Martins estar a comentar a distribuição de verbas pelas juntas de freguesia, 

quando os seus presidentes estão presentes nesta sessão e o poderão fazer. ------------------ 

----- Saudou o Senhor Presidente da Câmara Municipal pela clareza com que explicou os 
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documentos em análise, concordando que não se pode, por um lado, acusar o Executivo 

de reduzir o valor do Orçamento e, ao mesmo tempo, alegar que o mesmo tem uma menor 

execução em relação à do ano anterior, acusá-lo de não estar a realizar em determinadas 

rubricas os investimentos que são necessários e, ainda, de aumentar a sua dívida, quando, 

na realidade, conseguiu reduzi-la. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Congratulou-se com o facto de o Senhor Presidente da Câmara assumir de forma clara 

e frontal a questão dos constrangimentos legais na elaboração dos orçamentos, que faz 

com que os mesmos, ao terem que acumular toda a dívida, sejam sempre irreais, e 

também pelo facto de, apesar disso, se verificar a sua gradual adequação à realidade, o 

que os torna mais consolidados e sustentados, permitindo uma visão clara do que se 

pretende fazer e não daquilo que se pretende pagar. ---------------------------------------------------  

----- Observou que, com a explanação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, foi 

também possível identificar duas formas totalmente diferentes de governação, nos 

exemplos das obras do Primeiro Relvado, que teve uma diminuta comparticipação e cujo 

custo está já muito acima do inicialmente previsto, e do centro escolar, que, se tivesse as 

mesmas condições da primeira, iria constituir a ruína total das finanças do Município. -------- 

----- Solicitou que o Senhor Presidente da Câmara Municipal explicasse como é possível os 

vereadores da oposição, na sua declaração de voto, afirmarem que a dívida de curto prazo 

foi duplicada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António José de Macedo, deu o seu 

voto de solidariedade a Luís Miguel Pereira Martins, munícipe da sua Freguesia, que é um 
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deputado municipal e, como tal, demonstrou a sua preocupação com o desenvolvimento de 

ações e projetos que ajudem a gastar, também nas freguesias, as verbas aqui 

apresentadas, concordando que as mesmas deveriam ser aumentadas. ------------------------- 

----- Lembrou que o arruamento de Semitela, que liga aquela localidade ao cruzamento de 

Aldeia de Nacomba, ainda se encontra por compor. ---------------------------------------------------- 

----- Observou que não identificou, no Orçamento de dois mil e treze, qualquer verba 

destinada ao novo reservatório de água de Leomil, uma situação reivindicada já há alguns 

anos, desde o protocolo de cedência da gestão da água da Freguesia de Leomil, 

solicitando ser informado sobre o ponto de situação em que se encontram as negociações 

do Município com as ATMAD. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins lembrou que a posição do Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal, que é o órgão máximo que representa o poder local, deveria ser 

neutra, não devendo, portanto, tomar uma posição contra um deputado. Acrescentou que, 

enquanto deputado municipal, considera que tem o dever de verificar e sugerir o que 

entender por conveniente acerca das questões municipais, não só as relativas ao 

Executivo, mas também as relacionadas com as juntas de freguesia, de modo a contribuir 

para a reflexão sobre a atividade do Município. ----------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, em resposta ao deputado Luís Miguel Pereira 

Martins, informou que o facto de ser presidente da mesa não lhe retira a posição de 

membro eleito e, como tal, de representante deste Órgão, tendo sido nessa condição que 

fez uma observação política, referindo-se às juntas de freguesia em geral e a ninguém em 
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particular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado Luís Miguel Pereira 

Martins, começou por observar que ambos estão de acordo com o facto de haver um 

exagero nas projeções do Orçamento, na medida em que as mesmas depois não 

correspondem às execuções, motivo pelo qual propõe um abaixamento da projeção, de 

modo a torná-la mais próxima da execução, não podendo, no entanto, com alguma 

razoabilidade, torná-la ainda mais inferior, atendendo a que é obrigatório incluir na mesma 

toda a dívida do Município. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Garantiu que irá haver durante o próximo ano um grande esforço no sentido de tornar 

a execução o mais próxima possível da previsão, ainda assim, assumiu que irá haver 

muitas alterações orçamentais, atendendo a que não será possível pagar a dívida toda e 

que é necessário financiar aquilo que são os compromissos do Município. Acrescentou que 

a média de execução do Município de Moimenta da Beira não é inferior à média dos 

restantes municípios, pelo contrário, apesar de tal não o satisfazer, atendendo a que ela é 

muito inferior à projetada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou que tem uma enorme preocupação com o desenvolvimento das juntas de 

freguesia, como ficou demonstrado pelo seu empenho na manutenção do maior número 

possível de freguesias neste Concelho, no processo de reorganização administrativa, 

tendo-se verificado que três quartos dos presidentes de câmara do país não tiveram a 

mesma preocupação. Acrescentou que dedica imensa atenção às freguesias todos os dias, 

tendo em relação às mesmas o maior respeito e a melhor ideia, não podendo, no entanto, 
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entrar na demagogia de fazer comparações entre elas e, principalmente, não pode colocar 

umas contra as outras. Observou que gostaria de fazer mais investimento nas freguesias, e 

que, caso se mantenha presidente da Câmara Municipal, tal acontecerá, quando tiver de 

pagar menos dívida ao banco e tiver um conjunto de infraestruturas que façam crescer a 

população neste Concelho, reiterando, ainda assim, que, em termos de previsões, o 

Município de Moimenta da Beira tem nas transferências correntes para as juntas de 

freguesia, em dois mil e treze, o mesmo valor que tinha em dois mil e doze, que é 2,5% 

superior ao que encontrou quando se tornou Presidente da Câmara. Comunicou que há um 

conjunto de investimentos que representam para todas as freguesias um protocolo de 

cerca de € 900.000,00 (novecentos mil euros) e que se comprometeu a fazer aumentos em 

todas as freguesias, o que será muito difícil. Sendo que o mais importante nas freguesias 

são as pessoas, lembrou que, além das transferências diretas para as suas juntas, há 

transferências que representam neste Orçamento, muitas centenas de milhares de euros, 

que não passam pelas mesmas, mas que se destinam à sua população. ------------------------- 

----- Relativamente à sua recandidatura, lembrou que lhe cabe a si essa decisão, e 

confessou que pede todos os dias que, no último dia do seu último mandato, tenha a 

mesma energia que tem hoje para desempenhar essas funções, dada a sua dificuldade. ----  

----- Em resposta ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, relativamente à 

declaração de voto da oposição, que refere que o passivo do Município irá ser superior a € 

12.000.000,00 (doze milhões de euros), confessou não ver nenhum realismo na mesma, 

atendendo a que, de acordo com os últimos dados constantes na sua informação escrita, 

que se reportam a trinta e um de outubro de dois mil e doze, o seu valor é de € 
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11.580.515,87 (onze milhões, quinhentos e oitenta mil, quinhentos e quinze euros e oitenta 

e sete cêntimos), sendo que, só no final do ano, se poderá ver se isso irá acontecer. 

Defendeu que a única comparação séria que se poderá fazer é com o recurso a 

documentos oficiais e que, em relação à Prestação de Contas de dois mil e onze, que é o 

último documento aprovado anualizado, verifica-se uma diminuição do passivo de € 

14.229.000,00 (catorze milhões, duzentos e vinte e nove mil euros), para € 12.973.000,00 

(doze milhões, novecentos e setenta e três mil euros). ------------------------------------------------- 

----- Relativamente à afirmação de que “há óbvios impactos da dívida de curto prazo que 

tem vindo a crescer de forma galopante, quase duplicou”, explicou que, entre dois mil e 

nove e outubro de dois mil e onze, o galopante e duplicado significa um aumento de 20%, e 

que esta situação depois é comparada com uma redução, em dois mil e onze, de 28% da 

dívida de médio e longo prazo, sendo que a mesma foi na realidade de € 2.411.584,00 

(dois milhões, quatrocentos e onze mil, quinhentos e oitenta e quatro euros), ou seja, de 

menos de 21%, observando que, caso tivesse sido de 28%, o aumento da dívida seria de 

15,16% e não de 20%. Acrescentou que a realidade é que o passivo total do Município 

diminuiu cerca de € 2.649.439,46 (dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, 

quatrocentos e trinta e nove euros e quarenta e seis cêntimos), o passivo de médio, longo 

prazo desceu, até outubro de dois mil e doze, € 3.499.337,70 (três milhões, quatrocentos e 

noventa e nove mil, trezentos e trinta e sete euros e setenta cêntimos), ou seja, 41%, e isto 

acontece em relação a dois mil e nove, em que houve um empréstimo de mais de € 

4.000.000,00 (quatro milhões de euros), para o pagamento de dívidas de curto prazo. 

Concluiu, assim, que as declarações feitas na aludida declaração de voto são falsas, não 
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fazendo nenhum sentido. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acrescentou que, caso o Município venha a contratar o PAEL, de acordo com o que 

está projetado, o mesmo deixa de diminuir empréstimos em mais de € 4.000.000,00 (quatro 

milhões de euros), passando, ainda assim, a diminuí-los em € 2.281.718,00 (dois milhões, 

duzentos e oitenta e um mil, setecentos e dezoito euros), o que significará a redução das 

dívidas de curto prazo em 26,5%, ou seja, de € 6.455.000,00 (seis milhões, quatrocentos e 

cinquenta e cinco mil euros) para € 6.173.000,00 (seis milhões, cento e setenta e três mil 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António José de Macedo, 

relativamente à estrada de Semitela, lembrou que a mesma constitui também uma 

preocupação sua, no entanto, no ano anterior, viu-se confrontado com a Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, que veio dificultar a situação do Município, 

explicando que não pretende tapar os buracos daquela estrada, mas sim pavimentá-la, 

necessitando de condições financeiras e legais para o efeito. Ainda assim, observou que o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Leomil poderia ter realizado um protocolo com 

a Câmara Municipal para a realização daquela obra, dada a sua preocupação com a 

mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo mais inscrições, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à 

votação a Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2013, e 

respetivo Mapa de Pessoal, nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e Lei n.º 12-
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A/2008, de 27 de fevereiro, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com trinta votos a 

favor e uma abstenção do deputado Luís Miguel Pereira Martins. ----------------------------------- 

----- Terminada a ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as 

minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, nos termos do 

disposto no n.º 4, do artigo 39.º, do Regimento da Assembleia Municipal. ------------------------ 

----- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a 

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das treze horas e quarenta 

e cinco minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada nos termos da Lei. - 
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