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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZANOVE ====================================================== 

ATA N.º 03/2019  

========== Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, 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 cinquenta e cinco minutos, tendo a Mesa 

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

pela Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, e pelo Segundo Secretário, Carlos 

Alberto de Meneses Bento.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após a verificação de quorum, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, após 

cumprimentar todos os presentes, e dando cumprimento ao estipulado no n.º 1, do art.º 

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, indicou que se procedesse à realização da 

chamada, verificando-se a presença dos seguintes membros: José Manuel de Andrade 

Ferreira, Fernando Manuel Trinta Lopes, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Fábio Ricardo 

Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, António José de Macedo, Sidónio 

Clemêncio da Silva, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, António Manuel 

Pinto da Silva, Celita Maria Pereira Leitão, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Francisco 

Aurélio Santana Aguiar, Jorge Mota dos Santos, Délio Nelson Rodrigues da Mariana, 

Sidónio da Silva Meneses e os senhores Presidentes da Junta de Freguesia , de Arcozelos, 

António Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, João Augusto Gomes Oura, de Cabaços, em 
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substituição do Presidente da Junta, Ângela Isabel Santos, de Caria, em substituição do 

Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de Castelo, Victor Manuel Gomes de Carvalho, 

de Leomil, José Luis dos Santos Rosário, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima 

Rebelo Gomes, de Passô, Jorge António Moreira Simão, da Vila da Rua, Rui Pontes 

Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, de Sever, Marcelino Ramos 

Ferreira, do Vilar, Fernando Manuel dos Santos Vilaça, da União de Freguesias Paradinha 

e Nagosa, André Trindade de Sousa, da União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de 

Nacomba e Ariz, José Dias Lopes e da União de Freguesias Peva e Segões, Pedro João 

de Jesus Sousa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O senhor Presidente da Assembleia justificou as ausências dos membros da 

assembleia, Pedro Cláudio Pereira Martins, Susana Duarte Morais, Maria Dulce Rodrigues 

de Andrade Cardoso e o Presidente da Junta da Freguesia de Alvite, António José 

Monteiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Também estiveram presentes: o senhor Presidente da Câmara, José Eduardo Lopes 

Ferreira, o Vice-Presidente Francisco Alexandre dos Santos Gouveia Cardia e os senhores 

Vereadores, Susana Isabel Marques Lemos, António José Teixeira Caiado e  Ana 

Margarida Lopes Morgado. -------------------------------------------------------------------------------------  

===== Prosseguindo, deu a palavra à Primeira Secretária Maria Teresa Adão Chaves 

para se pronunciar sobre a situação das atas da sessões de janeiro e fevereiro do corrente 

ano, a qual referiu que as atas foram enviadas a todos os membros e que estão em 

condições de serem aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------

------ Sendo assim, e dando cumprimento ao estipulado no artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, 
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de 12 de setembro, conjugado com o artigo 34.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 

janeiro, o Presidente da Assembleia colocou à votação as seguintes atas: --------------------

Ata da Sessão Extraordinária realizada em 29 de janeiro de dois mil e dezanove. ------ 

Deliberação: Aprovar por maioria, com duas abstenções do membro da assembleia, 

António Manuel Pinto da Silva e o Presidente de Junta da Freguesia do Vilar, Fernando 

Manuel dos Santos Vilaça, por não estarem presentes. ------------------------------------------------ 

Ata da Sessão Ordinária realizada em 28 de fevereiro de dois mil e dezanove. ----------- 

Deliberação: Aprovar por maioria, com duas  abstenções das membros da assembleia, 

Celita Maria Pereira Leitão e Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, por não terem estado 

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

----- De imediato, o Presidente da Assembleia perguntou se alguém queria pronunciar-se 

sobre a correspondência recebida e, dado que não houve inscrições, prosseguiu com os 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- De seguida, a Mesa da Assembleia, em conjunto com o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Baldos, apresentou um Voto de Pesar pelo senhor Bazílio, do seguinte teor:“ 

BAZÍLIO PUREZA REQUEIJO DE CARVALHO faleceu com 61 anos de idade, no dia 19 de 

março de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------  No tempo em que viveu, deixou legado pessoal, tendo desempenhado com lealdade 

e competência as suas funções, como autarca: ----------------------------------------------------------

----- Como Presidente do Plenário de Baldos (exercendo funções de Presidente da Junta), 

desde 29/08/1978 até início de 1979 e nos mandatos 1979/1982,1982/1989,1989/1993, 
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1993/1997,1997/2001 e, como representante desta Freguesia, na Assembleia Municipal do 

Município de Moimenta da Beira; ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Como Presidente da Junta de Freguesia de Baldos, nos mandatos de 2001/2005, 

2005/2009, 2009/2013 e, como representante desta Freguesia, na Assembleia Municipal; --

----- Como Secretário da Junta de Freguesia no mandato de 2013/2017; -------------------------

----- Como Membro da Assembleia de Freguesia desde o início do mandato de 2017 até dia 

19 março de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De uma forma discreta, mas competente, o senhor Bazílio foi um cidadão de corpo 

inteiro, democrata e homem de reconhecidas qualidades humanas e cívicas, empenhado 

socialmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento de tristeza, quer a Assembleia Municipal associar-se ao luto e enviar à 

família o voto de pesar pelo seu falecimento”. ------------------------------------------------------------ 

----- O Plenário da Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade dos presentes, 

aceitar o voto de pesar a enviar à família. ===================================== 

----- Então, também, a Membro da Assembleia Cristiana Vanessa Teixeira Tavares 

procedeu à leitura do Relatório/Síntese da Comissão Alargada da CPSJ, referente ao ano 

de 2018, do seguinte teor: “ Na reunião da Assembleia Municipal de 06/02/2018 o grupo do 

PSD apresentou uma proposta que recolheu a unanimidade de todos os presentes, no 

sentido de os representantes desta Assembleia designados para as diferentes comissões 

de trabalho elaborarem um relatório/síntese das atividades desenvolvidas.-----------------------

--- Tendo sido designada para integrar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens na 

Assembleia Municipal do dia 21/12/2017, apresento para conhecimento da mesma, esta 
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pequena síntese. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Comissão Alargada da CPCJ para a qual fui designada reúne mensalmente. -----------

----- Compete desenvolver ações de promoção dos direitos e de prevenção das situações 

de perigo para a criança e jovem, nomeadamente: ------------------------------------------------------

----- Informar a comunidade sobre os direitos da criança e do jovem e sensibilizá-la para os 

apoiar sempre que estes conheçam especiais dificuldades; ------------------------------------------

------- Promover ações e colaborar com as entidades competentes tendo em vista a deteção 

dos factos e situações que afetem os direitos e interesses da criança e do jovem; -------------

----- Colaborar com as entidades competentes no estudo e elaboração de projetos 

inovadores no domínio da prevenção primária dos fatores de risco, bem como na 

constituição e funcionamento de uma rede de respostas sociais adequadas. --------------------

----- Atividades realizadas pela CPCJ de Moimenta da Beira no ano de 2018: -------------------

----- A 27 de abril, no Estádio Municipal, elaborou o laço azul, com as crianças do pré-

escolar e 1.º ciclo de todo o município, que simboliza a luta contra a violência infantil. O 

objetivo desta atividade é consciencializar as famílias e toda a comunidade para a 

importância de prevenção dos maus tratos da infância e juventude. --------------------------------

----- Na manhã de 3 de junho, com o apoio da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, 

Unidade de Cuidados à Comunidade, GNR, Bombeiros Voluntários, Dança Criativa, 

Movimento e Trilhos da Maçã, a CPCJ promoveu o Dia da criança, família e ambiente, na 

Praceta Comandante Requeijo. Com insufláveis, pinturas faciais, música dança, o Hospital 

do bebé, exposição sobre os direitos da criança, oficina do desenho, feira do livro e uma 

atividade ligada ao ambiente, proporcionaram às nossas crianças e seus familiares uma 
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manhã de salutar convívio. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A 27 e 28 de novembro realizaram-se, no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, 

palestas sobre o bulling dirigidas ao pessoal docente e não docente com o lema: “Conhecer 

para melhor ajudar”. O objetivo destas ações é ajudar uns e outros a detetarem situações 

de risco para melhor puderem atuar no seu dia-a-dia no âmbito escolar”. ============== 

----- De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições e 

tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal José Manuel do Nascimento 

Correia Alves que, após os cumprimentos, referiu que, na sua opinião, o tema do turismo 

que traz a esta assembleia é estruturante. É um fator estruturante para os municípios do 

interior, nomeadamente o de Moimenta da Beira e apresenta-o, no sentido de, por um lado, 

dar-lhe a importância que merece e para que todos possam ter a consciência dessa 

situação. Por outro lado, quer perguntar ao senhor Presidente da Câmara, em concreto, o 

que é que a nossa câmara municipal já fez. Vai acompanhando algumas iniciativas, mas, 

numa visão macro, não sabe o que se vai desenvolver a curto e a médio prazo. O turismo é 

uma atividade produtiva que pode ter uma grande importância no nosso concelho, aliada a 

todas as outras vertentes que já existem e que podemos desenvolver, na questão da maçã, 

do espumante, dos monumentos, principalmente o turismo megalítico que é uma das 

questões que, também, gostaria de lançar. Há capitais de municípios que têm nomes para 

tudo, para a maçã, para a castanha e tentam, de alguma forma, alicerçar o nome a um 

produto que depois vendem a título turístico. E porque não, em Moimenta da Beira, a 

questão do Megalitismo, das orcas e dos menires que existem espalhados pelas nossas 

serras. Em sua opinião, merecem uma atenção especial, uma vez que são abundantes,  
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interessantes e importantes no contexto histórico. -------------------------------------------------------

---- A sua visão sobre o assunto implica que o município não trabalhe sozinho, não tenha 

uma estratégia de desenvolvimento de uma visão fechada ao nosso território, mas que o 

faça a nível regional, ou, até, a nível nacional. Outro aspeto sobre o qual gostava de ser 

informado prende-se com a articulação da nossa câmara face à CIM, como primeiro órgão 

regional que tutela este assunto e, depois, também com a região de Turismo Norte e com o 

próprio país. Há uma dinâmica grande que nós podemos aproveitar da vinda de turistas 

para o aeroporto Sá Carneiro, no Porto, que é o mais próximo. Entende que chega cá 

pouca gente, embora estejamos numa zona de charneira, o Douro e a Beira, e, por 

experiência própria, pensa que um pouco laterais ao Douro, por um lado, e à Beira, por 

outro. Estamos num “território de ninguém”, é preciso que desenvolvamos estratégias com 

estas duas regiões, de norte para sul, de forma a que possamos ser um ponto de 

passagem e, nessa passagem, aproveitarmos os tais turistas que, efetivamente, possam 

deixar, aqui, uma mais valia grande do ponto de vista económico e até do ponto de vista 

populacional, para que deem vida às nossas terras e promovam estratégias de fixação de 

pessoas no nosso território e não deixarmos sair as que estão, dando-lhes melhores 

condições de vida, trazendo algum rendimento e, por outro lado, ficarem a conhecer as 

nossas terras. É necessário que tenhamos um plano estratégico, ou temos de o arranjar 

rapidamente, sob pena de podermos vir a perder as oportunidades todas que se afiguram. -

----- Por outro lado, também, relativamente, ainda, a este assunto, há uma série de 

monumentos que, às vezes, só são lembrados nas alturas próprias, mas, efetivamente, 

temos alguns monumentos em estado de ruínas, de abandono, sendo eles particulares, 
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sendo eles públicos, sendo eles de qualquer entidade, na sua opinião, o município deve 

intervir, no sentido de salvaguardar os meios possíveis, ou seja, promover a iniciativa 

privada, caso ela apareça e possa ser concretizada, mas não sendo possível isso, não 

esgotar aí as tentativas e partir para uma iniciativa mesmo pública, assumindo esse ónus 

como um ónus de desenvolvimento para a nossa terra. ==========================  

===== De seguida, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Municipal Fernando 

Manuel Trinta Lopes que, após os cumprimentos, começou por referir que, na reunião de 

junho de 2018, foi aprovada, por unanimidade, uma proposta proveniente da Mesa da 

Assembleia que tinha como objetivo homenagear o Ex-Presidente da Câmara Alexandre 

Gomes Cardia e queria saber que passos é que foram dados pela Câmara, no sentido de 

concretizar essa homenagem e para quando é que está prevista. =============== 

===== Por fim, foi dada a palavra, o Membro da Assembleia Municipal António José de 

Macedo que, após os cumprimentos, “ leu uma intervenção sobre a Variante do Parque 

Industrial/Alto da Portela.-------------------------------------------------------------------------------------

----- A responsabilidade dos deputados da Assembleia Municipal não se esgota na nossa 

presença nas reuniões ordinárias e extraordinárias, na fiscalização à ação do executivo e 

na aprovação dos diferentes documentos colocados á nossa consideração, mas também 

se traduz na apresentação de ideias, sugestões, propostas e outros caminhos para atingir 

determinados fins, bem como na representação de quem nos elegeu, sendo portadores do 

seu sentir, dos seus problemas, das suas necessidades e das suas dificuldades, sempre na 

defesa dos interesses do bem comum. ---------------------------------------------------------------------

----- É, pois, nesta conformidade que gostaria de aqui deixar um assunto sobre o qual todos 
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deveríamos refletir e que tem a ver com a relação custo/benefício de todas as obras 

públicas que se vão executando neste município. Gostaria de questionar o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal sobre qual foi o custo da obra e o esforço financeiro da 

Câmara Municipal, relativamente à obra “Variante do Parque Industrial de Moimenta da 

Beira, até ao Alto da Portela – Leomil. Esta obra, “teoricamente”, seria importante para o 

Parque Industrial, para as empresas, para uma melhor mobilidade, para melhores acessos 

à Zona Industrial, facilitando a ação das empresas, e também para facilitar o trânsito 

urbano da Vila de Moimenta da Beira. -----------------------------------------------------------------------

----- Mas, colocada esta questão, gostaria de transmitir, desta feita, aquela que é uma 

preocupação que me chegou diretamente, e também através de terceiros, e que passou 

imediatamente a ser uma preocupação, responsabilidade e dúvida minha. Empresários 

diversos e pessoas em geral, têm afirmado que o declive da variante é demasiado 

acentuado, em grande parte do seu percurso, não facilitando em nada o transporte das 

mercadorias efetuado pelos camiões que diariamente circulam de e para a Zona Industrial; 

afirma-se mesmo que quando os camiões estão carregados, quer a subir, quer a descer, 

esforçam muito os seus motores e travões, tendo muitas empresas já desistido de passar 

por ali para não danificar os seus camiões. A ser verdade, compreende-se esta atitude, 

pois a variante deveria servir para facilitar e não para prejudicar as empresas. -----------------

----- Assim, solicitando uma resposta o menos política possível e o mais técnica possível, 

procurando esclarecer esta assembleia, a população e as empresas, gostaria de saber o 

que pensa a C. M. sobre esta situação e sobre uma possível forma de a resolver, pois, a 

verificar-se verdadeiramente a recusa das empresas em usar tal variante, tal significará que 
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aquela obra não serve os fins para que foi construída e, portanto, significará também o 

desperdício dos dinheiros públicos, ao não ser prévia e devidamente salvaguardadas as 

questões técnicas de obras de tamanha envergadura”. =========================== 

===== Quanto à homenagem do Ex-Presidente da Câmara, Alexandre Gomes Cardia, o 

Presidente da Assembleia informou que tem havido trabalho de reunião com a família do 

homenageado para, depois, a Comissão apresentar uma proposta. ================== 

----- Finalmente, com autorização da Mesa da Assembleia, foi dada a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara que, após os cumprimentos iniciais, referiu que, antes de 

responder às questões que lhe foram colocadas, pretende agradecer a todos a presença.---

----- O senhor deputado Correia Alves coloca uma questão que é de uma grande 

pertinência e que tem diversas formas de ser abordada, muitas certamente, aquelas que o 

deputado utilizou e outras que porventura resultarão das alusões que passará a fazer. Em 

primeiro lugar, o município de Moimenta da Beira tem, no turismo, um dos seus aspetos de 

desenvolvimento. Não quer esconder que, com as caraterísticas do município de Moimenta 

da Beira e, ao contrário de outros que há no País, o turismo não é a sua atividade central 

de desenvolvimento, é, no entanto, uma atividade complementar de grande importância 

que tem vindo a ser reconhecida ao longo dos anos pelas iniciativas que o município toma, 

nas diversas vertentes que têm a ver com o desenvolvimento turístico. --------------------------- 

---- Em primeiro lugar, desenvolvimento turístico não é exclusivamente relacionado com a 

forma tradicional como a vemos, isto é, alguém que pretende passar férias num 

determinado local e que escolhe esse local para aí passar alguns dias do seu tempo. O 

turismo é muito mais do que isto. O turismo é, cada vez mais, uma atividade complementar 
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e transversal, relativamente a muitas outras e, em terras como Moimenta da Beira, isso 

pode fazer-se sentir ainda mais, por exemplo, temos procurado estabelecer uma ligação 

entre o turismo e os nossos emigrantes. Como se percebe, há um conjunto de iniciativas 

que todos os anos o município de Moimenta da Beira procura lançar e divulgar, no sentido 

de atrair mais os emigrantes, porque não podemos excluir a sua vinda ao território como 

um fluxo turístico muito importante. Há um conjunto de iniciativas que tem resultado, 

especialmente, na divulgação das valências turísticas que o município tem, onde temos 

procurado divulgar muito os nossos produtos. É, porventura, outra distinção na qual 

apostamos por nos parecer que faz sentido. --------------------------------------------------------------

----- Explicou a sua visão sobre o turismo sempre ligado aos produtos e às redes. Referiu 

que, em todas as atividades, as redes são muito importantes e, na atividade turística, são 

mesmo indispensáveis, na medida em que, dificilmente, alguém vem a Moimenta da Beira 

sem poder estabelecer ligações com outras áreas de visitação, é, por isso, que esta 

integração de Moimenta da Beira é plena ao nível dos instrumentos de que dispomos. A 

Entidade de Turismo Regional do Porto e Norte de Portugal é aquela que, neste momento, 

tem capacidade para estabelecer um chapéu para toda a atividade turística na região. -------

----- Não concorda que tenhamos ficado ligados a Viana do Castelo em termos de turismo. -

----- O Megalitismo tem tido a atenção da Câmara, mas não deve ser a opção de Moimenta 

da Beira, porque não se destina a todos. Mantém o compromisso com o desenvolvimento 

turístico, mas temos aqui uma aproximação que se distingue daquela que é a visão geral 

sobre o turismo, designadamente, colocar um enfoque significativo nos seus melhores 

produtos e ligar isso ao desenvolvimento turístico. Deu o exemplo da participação na BTL, 
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em que, para além das partes turísticas, Moimenta da Beira mostrava os seus produtos, 

essencialmente, as maçãs e espumante e estranhava-se, agora, entranhou-se de tal forma 

que os outros municípios também começaram a fazer. -------------------------------------------------

----- Hoje, quando olhamos para os consumos que se fazem a nível nacional de 

espumantes, o Terras do Demo já tem uma posição relevantíssima e, isso não é, apenas, 

mas também fruto desta aliança permanente entre o turismo e os produtos. ---------------------

----- Moimenta da Beira deve continuar a reforçar as apostas de turismo, por exemplo, no 

turismo económico, porque, em Moimenta da Beira há, constantemente, um conjunto de 

pessoas que por aqui passa, ou se desloca por razões de atividades económicas e que 

contribui muito significativamente para as nossas receitas turísticas, ao nível da 

restauração e ao nível de alojamento, verificando-se um crescimento muito significativo 

nesses aspetos. Assim, convidou todos os membros da assembleia a passarem pela feira 

ibérica na Guarda, onde verificarão que, no nosso stand, estará de tudo um pouco, como, 

artesanato, alojamento, território, etc. O reconhecimento público vale muito para os 

produtores, consumidores e para as organizações comerciais. --------------------------------------

----- Há uma intensa vontade de colaborar com todas as instituições na recuperação do 

património. Em Moimenta da Beira, haverá algum edifício religioso que não esteja 

devidamente recuperado, porque consegue-se estabelecer uma parceria frutuosa com as 

organizações da igreja para recuperar esse património, embora alguns tenham uma visão 

mais laica, segundo a qual, o dinheiro público não devia ser aplicado nestes edifícios. A 

câmara municipal entende que estes edifícios são públicos e não é possível organizar 

turismo religioso com edifícios que estejam degradados. ----------------------------------------------
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----- O município de Moimenta da Beira está sempre disponível para acompanhar os 

proprietários dos imóveis, mas importa que os proprietários mostrem disponibilidade 

semelhante. O proprietário privado pode avaliar os seus imóveis, mas a câmara municipal 

tem de defender os seus interesses, porque são os interesses de todos, não permitindo 

que o dinheiro público transite, de uma forma direta, para bolsos privados. ----------------------

----- Quanto à questão do senhor deputado Fernando Trinta, o senhor Presidente da 

Assembleia já respondeu. A Câmara não fez nada, porque ficou estabelecido que havia 

uma comissão designada para esse efeito e a câmara fará com essa comissão um 

acompanhamento permanente desse desenvolvimento. Até, porque existe uma grande 

consideração em memória do senhor Alexandre Gomes Cardia. Se a Assembleia Municipal 

quiser convocar a Câmara para colaborar, a chamada será atendida com o maior gosto e 

com o maior interesse. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para responder ao senhor deputado António Macedo, se não quer uma resposta 

politica, errou, porque tem aqui uma função politica, só está aqui investido de uma função 

politica, pelo que não lhe pode dar uma resposta técnica. ---------------------------------------------

----- Em primeiro lugar, aquela obra foi avaliada do ponto de vista técnico tanto quanto era 

possível e todas as hipóteses foram consideradas. Do ponto de vista técnico, aquela 

infraestrutura tem uma inclinação perfeitamente contida dentro da legalidade, abaixo dos 

limites máximos admissíveis e praticados. Todas as avaliações técnicas foram feitas e a 

sua construção foi feita nos termos em que os técnicos decidiram que era o melhor. A 

CREP 2 foi construída para ser um troço dedicado ao parque industrial de Moimenta da 

Beira. Parece-lhe que tem uma utilização bem razoável, tendo a ver com a dimensão do 



 
                                                                                                                                                                               Fl.98  

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2019.04.30 
 

                                                                                                                                                             Livº 17 
 

 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL    

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

parque, mas é uma via de infraestrura que dá maior visibilidade, maior abertura e maior 

notoriedade ao parque industrial de Moimenta da Beira, porque o distingue por ter esta 

possibilidade de possuir uma via dedicada e também porque permite que, ao contrário do 

que diz o deputado, especialmente o trânsito que se destina a norte ou de norte não tenha 

que entrar nas vias mais urbanas de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------

----- Aquele troço consegue não apenas aumentar significativamente a viabilidade de 

acesso rápido ao parque industrial, como consegue notoriedade. Pensou, em primeiro 

lugar, reforçar o parque industrial para que tivesse uma proeminência maior na região e 

isso fez com que, em simultâneo, se fizesse um novo anel no parque industrial e uma 

ligação à nacional 226 que era, do ponto de vista estratégico, de todo completamente 

necessário. Finalmente, informou que aquele troço terá custado à volta de 1,35 milhões de 

euros com uma comparticipação de 85%. Do ponto de vista do senhor deputado, o troço 

que liga o parque industrial à estrada nacional 226, está lá a mais. Do ponto de vista da 

câmara municipal, manifestamente, é uma mais-valia para Moimenta da Beira. ======== 

===== De novo, tomou a palavra o Membro da Assembleia Fernando Manuel Trinta 

Lopes para dizer que pede desculpas por ter pedido esclarecimentos à pessoa errada, no 

entanto, ficou com a ideia, na altura, de que passaria pela câmara municipal a aprovação 

da principal medida, a atribuição do nome a uma rua. =========================== 

 ===== Encerrou-se o Período Antes da Ordem do Dia. ========================= 

 ===== Deu-se início ao Ponto Um do Período da Ordem do Dia: Apreciação da 

informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade do Município, nos 
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termos da alínea c), nº. 2, artigo 25º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. -------------------

----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições e, 

dado que não houve intervenções, considerou-se apreciada a informação. =========== 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal considerou apreciada a respetiva informação. == 

===== Passou-se para o Ponto Dois do Período da Ordem do Dia: Estatuto do Direito de 

Oposição – Relatório de Avaliação do Grau de Observância, ano de 2018 – Artigo 10.º, da 

Lei n.º 24/98, de 26 de maio – Apreciação” ----------------------------------------------------------------

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao senhor 

Presidente da Câmara um esclarecimento sobre este assunto, o qual começou por referir 

que este relatório é obrigatório nos termos da lei e que tem a ver com a possibilidade de 

todos os membros que tenham o estatuto de oposição verem garantidos os seus direitos na 

câmara municipal e na assembleia municipal. O município de Moimenta da Beira está num 

grau de observância elevado, quanto ao estatuto do direito da oposição, e numa situação 

de elevado cumprimento deste estatuto. A câmara tomou conhecimento e a assembleia 

municipal deve apreciá-lo, também, e nos termos da lei, se algum deputado entender ele 

pode ser discutido. ===================================================== 

 ----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia teceu algumas considerações sobre 

a cooperação entre os órgãos, bem como sobre o respeito pela lei e pelas minorias. ---------

----- Então, abriu uma ronda de inscrições e ninguém se inscreveu. --------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal considerou apreciado o respetivo relatório.==== 

===== De imediato, passou-se para o Ponto Três do Período da Ordem do Dia: Plano de 
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Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Moimenta da Beira - 

Relatório de Monitorização respeitante ao ano de 2018 – Aprovação nos termos da 

recomendação de 01 de julho de 2009, aprovada pelo Conselho de Prevenção da 

Corrupção, criado através da Lei n.º 54/2008, de 04 de setembro -----------------------------------

----- Então, o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal para que fizesse um breve esclarecimento sobre este 

tema, o qual começou por dizer que, neste caso, é para aprovação e que o relatório é claro 

quanto aos procedimentos implementados no município de Moimenta da Beira. Ao trabalho 

que é desenvolvido, tínhamos, também, neste aspeto, uma situação muito favorável. Fica 

satisfeito por, ao longo de muitos anos, não haver notícia de não haver dificuldades 

relacionadas com este aspeto. Não é possível garantir que nunca acontecerão, mas quer 

manter o compromisso de nos empenharmos o mais possível, todos os dias, o executivo e 

toda a organização, para atingirmos os resultados que temos tido - ausência de corrupção 

e de indicadores de suspeitas dos cidadãos. ================================== 

----- Após a intervenção, o senhor  Presidente da Assembleia abriu uma ronda de 

inscrições e, dado que não houve, colocou  à votação de forma nominal, nos termos do 

n.º1, do art.º 55.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.========================== 

DELIBERAÇÃO: Após esclarecimentos prestados pelo senhor Presidente da Câmara, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar o Relatório de 

Monitorização respeitante ao ano de 2018, referente ao Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, nos precisos termos apresentados e aprovados pela 
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Câmara Municipal. ======================================================= 

===== Com autorização da Mesa, ausentaram-se da sessão,  por um período de tempo, os 

senhores Presidente da Junta de Freguesia de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, e o 

Membro da Assembleia Sidónio Clemêncio da Silva. ============================ 

===== De seguida, passou-se para o Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia: 

Designação de um representante das Juntas de Freguesia para integrar a Comissão 

Municipal de Proteção Civil – alínea i), art.º 41.º, da Lei n.º 27/2006, de 03 de junho, 

alterada pela Lei n.º 80/2015, de 03 de agosto -----------------------------------------------------------

----- Então, o senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que a nossa proteção 

civil está mais ligada às florestas. Daí a sugestão de ser designado um presidente de junta 

de freguesia que tivesse mais área florestal. --------------------------------------------------------------

----- Assim, foram propostos para representantes e colocados a votação, por escrutínio 

secreto, os senhores Presidentes de Junta da Freguesia de Leomil, José Luis dos Santos 

Rosário, e da União de Freguesias de Pera Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias 

Lopes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Após a votação, verificou-se o seguinte resultado: número de votantes presentes – 30 

(trinta); votos nulos – 0 (zero); votos em branco – 1 (um); José Dias Lopes – 13 (treze) 

votos e José Luis dos Santos Rosário – 16 (dezasseis) votos. ---------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Após votação, por escrutínio secreto, nos termos do n.º 3, do artigo 55.º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi designado, para integrar na Comissão Municipal 

de Proteção Civil do Município de Moimenta da Beira, o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Leomil, José Luis dos Santos Rosário. ============================= 
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===== Entrou o Membro da Assembleia, Fábio Ricardo Morgado Gomes. ============= 

===== De seguida, passou-se para o Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia: 

Informação do Auditor Externo – 2.º semestre de 2018 – alínea d), do n.º 2, do artigo 77.º, 

da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro. ---------------------------------------------------------------------

----- Então, o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal, o qual começou por dizer que  esta informação do 

Auditor Externo, por coincidir com a Prestação de Contas,  em que os documentos se 

reportam a 31 de dezembro de 2018,  e, como no ponto sete, vão ser abordados na 

Prestação de Contas todos os aspetos que estão contidos nesta informação, sem nenhuma 

exceção,  se concordarem, não me pronunciaria sobre este assunto, a não ser que 

relativamente a esta informação alguns dos senhores deputados queira colocar alguma 

questão. ==============================================================-

---- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições, mas 

ninguém se inscreveu. ================================================== 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ==================== 

===== Regressaram à sessão, os senhores Presidente da Junta de Freguesia de Sever, 

Marcelino Ramos Ferreira, e o Membro da Assembleia Sidónio Clemêncio da Silva. ===== 

===== De seguida, passou-se para o Ponto Seis do Período da Ordem do Dia: Exclusão 

da aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho) – Aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Então, o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao senhor 
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Presidente da Câmara Municipal para que fizesse um breve esclarecimento sobre este 

ponto, o qual referiu que, nos termos da legislação em vigor acima referida, e da Lei do 

Orçamento de Estado para 2019,  a aferição da exclusão do município, relativamente às 

obrigações previstas nesta lei, é da competência dos órgãos municipais. Por prudência, 

traz-se à Assembleia Municipal para aprovação esta proposta da exclusão, embora haja 

quem defenda que este reconhecimento é tácito da parte da DGAL e que não havia 

necessidade desse reconhecimento. Mas, como a lei diz que “a aferição da alusão a que se 

refere o número anterior é da responsabilidade das autarquias locais produzindo efeitos 

após a aprovação dos documentos de Prestação de Contas e a partir da sua comunicação 

à DGAL da demonstração do cumprimento dos referidos limites”, isto significa que os 

municípios que estiverem a violar os limites de endividamento estão sujeitos a essas 

regras, aliás, como nós estivemos até 2016, a partir desse ano, deixámos e passámos a ter 

condições para estarmos excluídos do cumprimento destas obrigações. É apenas um 

reconhecimento por parte da assembleia municipal, de uma realidade municipal que, 

felizmente, nos exclui das obrigações de prestarmos, permanentemente, esta informação à 

DGAL. É apenas isto, um reconhecimento que eu sugeria que a assembleia, por prudência, 

aprovasse. ========================================================== 

----- De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições e 

deu a palavra ao Membro da Assembleia Municipal José Manuel de Andrade  Ferreira 

que, após os cumprimentos, referiu que só queria tirar uma dúvida sobre o número de 

eleitores do município, é que nos documentos da DGAL são 10601 e, na Prestação de 

Contas, temos como número de eleitores, a fonte é das eleições autárquicas 2017, 10900. -
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------Para responder à questão colocada, o Presidente da Assembleia Municipal passou 

a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que são fontes 

diferentes. Nas autárquicas era este número, agora nas eleições europeias, não se sabe, 

ainda, quantos vão ser, porque há uma atualização permanente no recenseamento 

eleitoral. Também referiu a limpeza que houve nos cadernos referentes aos imigrantes no 

atinente à parte das finanças que se reporta ao IMI. Lembra que essa questão foi aqui 

abordada por mais de uma vez. Houve um momento que isso correspondeu a um 

decréscimo de cerca de 500 eleitores, pois o serviço de finanças instigou os nossos 

imigrantes a não estarem recenseados no país, por razões relacionadas com o IMI. 

Felizmente, essa atividade das finanças parou e, agora, já não se verifica e não tem havido 

uma diminuição significativa. =============================================== 

----- Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação, conforme 

estipulado no n.º 1, do art.º 55.º, da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro: ---------------------------

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos 

presentes, aprovar a exclusão da aplicação da lei. =============================== 

===== Por fim, passou-se para o Ponto Sete do Período da Ordem do Dia: Apreciação, 

discussão e votação dos documentos da Prestação de Contas de 2018, nos termos do n.º 

2, do artigo 27.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------- 

----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao 

senhor Presidente da Câmara Municipal para que fizesse um breve esclarecimento sobre 

este tema, o qual começou dizer que ia repetir duas ou três considerações, antes de iniciar 

a apresentação da Prestação de Contas 2018. A primeira é que esta apresentação tem o 
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objetivo de simplificar a apreciação por parte dos membros da assembleia municipal e 

também ser colocada à disposição de quem quiser avaliá-la, através do site da câmara. A 

partir do momento em que a assembleia municipal tenha feito esta apreciação, será 

disponibilizada para, em geral, as pessoas poderem abordá-la. Também tem o objetivo de 

poderem ser estabelecidas comparações entre os diversos documentos a apresentar com 

relativa simplicidade. Todos reconhecemos que a complexidade técnica desses 

documentos dificulta a sua apreciação, mas, se os simplificarmos, é mais fácil de perceber, 

por um lado, o que é que eles significam e, por outro lado, comparar o que é comparável. 

Por esta razão, temos mantido uma certa uniformidade na apresentação. Procurou-se, 

através da apresentação, retratar muito, fielmente, os documentos que lhes foram 

entregues. É também verdade que há uma afetação mais política, neste documento, que é 

da sua responsabilidade, mas procurou-se estabelecer um paralelo, o maior possível entre 

os documentos que têm e a apresentação que vai ser feita. ------------------------------------------

----- Referiu que a apresentação inicial será feita pela informação do Auditor Externo para 

dar um maior enfoque a esta questão. O auditor externo tem a competência de proceder à 

revisão anual legal das contas que significa verificar a regularidade dos documentos de 

suporte (ex. livros). Esta competência significa participar aos órgãos municipais as 

irregularidades, bem como os factos que considere relevantes, isto é, o Revisor Oficial de 

Contas tem o dever de, quando considerar que existem algumas irregularidades graves, 

participar aos órgãos executivo e deliberativo. Têm ainda a obrigação de proceder à 

verificação dos valores patrimoniais do município. O Auditor Externo, habitualmente 

conhecido como revisor de oficial de contas, faz a verificação legal das contas e também 



 
                                                                                                                                                                               Fl.106  

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2019.04.30 
 

                                                                                                                                                             Livº 17 
 

 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL    

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

emite o relatório e um parecer. O que diz esta opinião é que, exceto aos efeitos da matéria 

referida na gestão/base com opinião para reservas, as demonstrações financeiras se 

apresentam de forma verdadeira e apropriada todos os aspetos materiais a posição 

financeira do município a 31 de dezembro e o seu desempenho financeiro. Quanto à base 

com opinião para reservas, tem a ver, exclusivamente, com a particularidade de o 

património municipal,  anterior a 2002, não estar devidamente avaliado, tudo o que tenha 

sido construído antes de 2002 tem uma avaliação que resulta em vinte e quatro milhões de 

euros, sensivelmente, mas, como não há uma individualização daquela avaliação de forma 

apropriada, o revisor diz que não consegue afirmar, sem margem para dúvidas, que o valor 

seja de vinte e quatro milhões de euros. Em geral a certificação das contas tem, apenas, 

esta reserva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda sobre o relatório de gestão, a opinião é que a informação é correta, é coerente e 

não foram identificadas correções. O parecer diz que o auditor externo está de acordo com 

o relatório de gestão e com a proposta de resultados. Portanto, que no que se refere à 

apreciação do revisor oficial de contas, temos tanto do ponto de vista técnico, como do 

ponto de vista dos resultados que se verificam nos documentos, uma situação que sugere 

não existirem dificuldades. --------------------------------------------------------------------------------------

----- O resultado líquido, cujo acordo não era necessário do revisor, mas que ele também 

dá, no ano de 2018, é de quinhentos e setenta e quatro mil euros, ligeiramente acima do 

ano de 2017, que era de quinhentos e sessenta e oito mil euros, 1% acima. ------------------- 

Nos termos da lei, é necessário tomar uma deliberação relacionada com a aplicação dos 

resultados, no caso, propõe-se que sejam 95% de resultados transitados e 5% de reservas 
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legais. Esta é uma deliberação obrigatória que tem de constar na ata da assembleia 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Numa abordagem de receita e despesa, relativamente ao ano de 2017, há uma 

variação positiva do FEF. Relativamente a 2010, ainda temos menos sessenta e sete mil 

euros de FEF do que tínhamos em 2010. Este é um enquadramento de conjuntura que se 

espera que, no próximo ano, acabe, se houver uma evolução favorável semelhante ao ano 

de 2018. Evidentemente que a comparação com 2010 é apenas por se tratar do primeiro 

ano da nossa gerência. Mesmo relativamente a 2009, ainda estamos num valor inferior. ----

----- Até 31 de dezembro de 2018, foram pagos cerca de dois milhões e quatrocentos mil 

euros em processos judicias. Estes processos são todos aqueles que já são do 

conhecimento dos deputados e têm uma grande relevância em obras que foram feitas, quer 

por iniciativa do município de Moimenta da Beira, quer com a sua iniciativa, mas através da 

Associação Regional de Municípios do Vale do Távora. Esta pequena indicação significa 

que todos estes processos terminaram, em agosto de 2018. -----------------------------------------

----- Ao olhar para a execução orçamental, do ponto de vista da receita e do ponto de vista 

da despesa, globalmente, estamos a falar de dez milhões setecentos e sessenta e três mil 

euros que é o valor que o município de Moimenta da Beira tem para trabalhar, não tendo 

acesso a fundos externos consideráveis. No âmbito de 2018, houve uma espécie de 

estagnação, relativamente à implementação do quadro comunitário e, isso provocou que, 

em geral, os municípios reduzissem a sua atividade ao que ela deveria ser sem o acesso a 

fundos comunitários. Como se sabe, agora, o investimento público contratualizado pelos 

municípios é praticamente nulo, o que significa que nos restam as receitas com os fundos 
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comunitários. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Numa decomposição comparativa entre a execução de 2018 e a execução de 2017, há 

uma semelhante relativa de diminuição de 2,22% na despesa e de 2,7% na receita. A 

diferença, entre estas duas variáveis tem a ver com o saldo de gerência, isto é, não é 

exatamente igual a variação na receita e na despesa, porque foi aplicada, nas despesas, 

uma receita que tinha a ver com o saldo de gerência. Portanto, os valores são 

relativamente semelhantes. O valor da execução, em relação à previsão, está alinhado, 

também, com o que têm sido as taxas nos anos anteriores, cerca de 74%, neste caso. ------ 

------ Na ausência de fundos, as receitas de capital têm o valor muito baixo de 9,2%, contra 

um valor de 90.08%, nas receitas correntes, o que significa uma possibilidade, apesar de 

tudo, de investimento muito para lá deste ratio. -----------------------------------------------------------

---- Se o município de Moimenta da Beira mantivesse as taxas de execução de capital, em 

linha com as receitas de capital, poderia falar-se de despesas de execução de capital, na 

ordem dos 10%. O país tem taxas de execução de capital, na ordem dos 17%, média 

conhecida de 2018 e tem receitas de capital acima destes 10%. Estão agrupadas as taxas 

de execução, sendo, nestes dois últimos anos, 64%, nos quatro anos anteriores, 81%, a 

sua espetativa é que possam, no final do mandato, estar próximo deste número. Esta taxa 

de execução é a taxa do mandato todo. Nas receitas correntes, verificou-se um aumento de 

1.7%. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O conjunto dos impostos indiretos teve uma variação negativa de 3,4%, relativamente 

ao ano de 2018, por exemplo, no que diz respeito à derrama, o município determinou uma 

redução significativa. Para o ano de 2018, o município determinou também uma redução 
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significativa do IMI e o conjunto dessas reduções significam 3,4% a menos. ---------------------

----- Fez uma referência relacionada com a derrama. No concelho de Moimenta da Beira, 

há várias centenas de empresas que pagam derrama. Dessas centenas, dez pagam 70% 

da derrama toda, o que significa sessenta e quatro mil euros, referente ao ano de 2017 e 

menos, relativamente a 2018. A razão pela qual as nossas regiões, ao longo dos anos, se 

tornaram relativamente menos desenvolvidas em muitos aspetos do que outras regiões, é 

que daqui são retirados todos os meios que cá são gerados. ------------------------------------ 

Bens e serviços em geral aumentaram 5,6% e as receitas de capital tiveram um acréscimo 

de 8.44%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nas Transferências do Estado, existe um acréscimo das transferências do orçamento 

de estado entre 2017 e 2019, mas há, ainda, um valor deficitário, quando comparado com 

2009 e com 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Uma abordagem à despesa, concretamente à despesa corrente, dá conta de um 

acréscimo de 5.75%. Esta aquisição de bens que tem aqui uma diminuição é 

especialmente relacionada com a aquisição de bens de água. Todas as outras despesas 

correntes têm variações positivas. ----------------------------------------------------------------------------

----- Há uma desagregação de despesas com pessoal que tem um aumento muito ligeiro de 

0.7%. Na aquisição de bens e serviços correntes, temos um acréscimo de 10.4%. Em juros 

e outros encargos, temos um acréscimo significativo, neste ano, que tem a ver com uma 

incidência maior das Águas do Norte, no exercício de 2018. Há uma variação que oscila 

ano a ano. Durante os últimos anos, o valor médio é superior, de quase duzentos mil euros. 

Em juros, relativamente à média, pouparam-se mais de quinhentos mil euros em juros. As 
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transferências correntes do ponto de vista da despesa têm um acréscimo de 1.42% para 

com esta desagregação. Há aqui uma variação negativa, relativamente às correntes com 

as freguesias, que se prende com o maior adiantamento. Esta assembleia municipal, para 

o ano de 2018, aprovou um incremento de 1% ou 1.5% para as freguesias, que foi 

concretizado. No plano orçamental, estamos mais confortáveis do que em 2017. Nós temos 

um excedente superior a um milhão e quinhentos mil euros. Nas despesas de capital e na 

aquisição de bens e serviços, deu-se um aumento significativo, relativamente a todas as 

outras componentes de despesas de capital. Quanto aos agregados, os valores foram 

negativos. Este passivo financeiro significa que, em 2018, pagou-se o empréstimo global 

de oitocentos e cinquenta e dois mil euros, contra um milhão e quatrocentos e trinta e três 

mil euros, antes, o que se traduz numa redução de cerca de quinhentos mil euros, 

evidentemente que estes quinhentos mil euros deixam de ser dedicados ao cumprimento 

do serviço da dívida e passam a estar disponíveis para outros fins, mais úteis do ponto de 

vista da satisfação das necessidades da população. ----------------------------------------------------

----- Os passivos financeiros têm a ver com o FAM, que é uma combinação legal que 

permitiu reduzir em 25% o pagamento ao FAM. ----------------------------------------------------------

----- Quanto aos passivos financeiros, em 2018, houve, uma vez mais, redução muito 

significativa, na ordem dos 40% e, se nos fixarmos no médio e longo prazo de 

empréstimos, pagámos menos setecentos mil euros e pagámos tudo o que tínhamos de 

pagar. O curto prazo é arrecadado e liquidado no mesmo ano e não entra para esse efeito. 

----- No balanço o ativo tem um aumento de que é bom para o município. O valor total do 

ativo tem um acréscimo nos últimos nove anos, quase de dezasseis milhões de euros, isto 
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significa que, neste período de tempo, a diferença entre o que se investiu e as 

amortizações do investimento são cerca de dezasseis milhões de euros. -------------------------

----- O passivo que é o que importa mais, durante o ano de 2018, reduziu-se em mais de 

seiscentos e onze mil euros, o que representa uma taxa de 8.9%. Portanto, em 31 de 

dezembro de 2018, o município está com um valor de endividamento, dívidas a pagar de 

seis milhões e duzentos e oitenta e sete mil euros. Recorda quando lhe perguntavam 

quanto é que queria reduzir nas dívidas do endividamento, sempre fixava a fasquia nos 

sete milhões e meio, porque entende que esse é o limiar a partir do qual temos contas 

geridas confortavelmente. Felizmente, estamos bastante abaixo, o que nos dá uma folga 

para os investimentos que estamos a programar para poder acrescentar endividamento, 

porque a lei já nos permite fazer endividamento em cada ano, na ordem de um milhão e 

quinhentos mil euros. Mas, o que importa, também, é que o nível de endividamento é na 

ordem dos sete milhões e meio de euros, o que, no município de Moimenta da Beira, é 

perfeitamente gerível e é isso que se procurará fazer durante os próximos anos. --------------

----- Relativamente ao FAM, ele não é um endividamento, por isso, há a previsão que ele 

tem de ser pago e não foi originado, nem causado, por decisão municipal. A saúde 

financeira que temos aqui retratada demonstra que estamos a aproximar-nos do tempo em 

que as comparações irão ser feitas connosco próprios. Têm sido feitas em relação aos 

mandatos anteriores, mas, neste caso concreto, relativamente à nossa média que já é boa 

comparativamente, poupámos mais de meio milhão de euros. Portanto, faz muita questão 

de conversar sobre isto, porque esse meio milhão de euros está nas nossas instituições, 

nas nossas gentes, nas nossas empresas, no nosso desenvolvimento e, se não tivéssemos 
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sido capazes de os poupar, não estavam aqui, estavam nos bancos e ninguém saberia 

onde estariam. Não há desenvolvimento sustentável sem contas saudáveis. --------------------

----- Sobre a evolução do passivo, a média anterior a esta governação tinha um aumento, 

todos os anos, média de oitocentos e quarenta mil euros. Nesta governação, verifica-se 

uma diminuição média de setecentos e noventa e um mil euros. Somando estes dois dá um 

milhão e meio, por ano, tudo o resto igual durante os dez anos, sem melhorar e nem piorar 

nada. Nós tínhamos, hoje, mais de quinze milhões de euros de endividamento e, portanto, 

estaríamos em vinte e dois milhões e meio de euros de endividamento, tudo o resto igual. 

Desde 2002 até 2009, inclusivé, o endividamento médio anual é de setecentos e cinquenta 

mil euros e, daí para cá, um desendividamento superior a setecentos e noventa mil euros 

média. A evolução do passivo de médio e longo prazo é a diferença do médio e longo 

prazo, não apenas na sua evolução, mas no que diz respeito à sua contratação ou à sua 

amortização. Entre 2002 e 2009, havia uma contratação acima da amortização. O excesso 

de contratação era mais de seiscentos mil euros, daí para cá, o excesso de amortização 

cifra-se em mais de oitocentos e cinquenta e um mil euros. -------------------------------------------

----- Em 2018, temos o menor endividamento de sempre do município de Moimenta da 

Beira e que tenderá a crescer a partir daqui, porque o endividamento que nos parece 

adequado para o nosso nível de execução pode situar-se na ordem dos sete milhões e 

meio de euros e, portanto, existe uma margem para crescer. ----------------------------------------

----- Era inimaginável que chegássemos a um ponto em que, o município, de empréstimos, 

tivesse apenas um milhão e duzentos e cinquenta e oito mil euros. Recorda que, há poucos 

anos, este número era de oito ou nove milhões, agora é, um milhão e duzentos e cinquenta 
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e oito mil euros. A dívida, em 31 de dezembro, relacionada com o PAEL é de quinhentos e 

setenta mil euros. Nós vamos ainda avaliar se vamos pagar este valor ou não e, 

porventura, substituir este valor por uma dívida ao mercado. Esta dívida custa hoje cerca 

de 3.25%, o que significa que conseguimos pagar, apenas, um terço dos juros desses 

quinhentos e setenta mil euros que estamos a pagar. Ainda não foi feito, porque há uma lei 

que excluiu o município de Moimenta da Beira de cumprir as suas obrigações para o PAEL, 

senão, isto já teria sido pago. O nosso compromisso era retirar o mais rápido possível 

Moimenta da Beira da sujeição às regras do PAEL. Este valor ainda se mantém, aqui, 

porque estas regras desapareceram do ponto de vista da oneração das obrigações, exceto 

no que diz respeito ao pagamento do capital e dos juros, mas, muito provavelmente, até ao 

fim do ano, nós poderemos pagar. Numa abordagem legal ao endividamento, importa dizer 

que, quando o limite é 0.75%, nós estamos já com uma disponibilidade de 0.3%. Quando o 

limite é de 0.75%, estamos com 0.52%, o que significa um saldo disponível superior a sete 

milhões de euros. Isto não equivale a dizer que o município pode endividar-se em sete 

milhões de euros, porque a lei permite, apenas, um endividamento de 20% daquele valor. 

O limite de endividamento é de 1.5%, nós temos 0.65%, o que significa menos de metade. 

Para efeitos de cumprimento da lei, a nossa dívida poderia ser mais sete milhões e 

oitocentos mil euros, isto é, nós podíamos ter cerca de catorze milhões de euros de 

endividamento, ou pouco menos, para cumprir a lei. ----------------------------------------------------

----- Podemos contrair empréstimos de um milhão e quinhentos e sessenta e seis mil euros. 

Quanto ao limite do artigo 58.º, estamos também muito confortáveis, margem de mais de 

quatro milhões de euros. ----------------------------------------------------------------------------------------
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----- Na demonstração de resultados, temos um resultado líquido do exercício ligeiramente 

acima do ano anterior, quinhentos e setenta e quatro mil, quarenta e cinco euros e doze 

cêntimos, 1% de aumento. As vendas e as prestações de serviços aumentaram cento e 

vinte e sete mil euros. Os impostos e as taxas diminuíram cento e trinta e quatro mil euros. 

As transferências e os subsídios obtidos aumentaram cento e cinquenta mil euros. O 

pessoal aumentou trinta e nove mil euros e os custos e perdas extraordinárias diminuíram 

para quatrocentos e setenta e cinco mil euros. Citou, em seguida, João Aveiro Pereira, juiz 

do Tribunal de Contas, que aforma: “ A obrigação de prestar contas faz parte de um amplo 

dever de informação a cargo de quem gere o que não é seu, tendo por objeto o 

apuramento e a aprovação das receitas e despesas realizadas. Existe mesmo um princípio 

geral de quem administra bens ou interesses alheios tem de prestar contas ao respetivo 

proprietário”. Eis o que acabou de ser feito: o proprietário de todos estes bens é o povo e o 

executivo é o seu representante, por isso, aqui fica a prestação de contas. ============ 

------ De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições 

e deu a palavra ao Membro da Assembleia Municipal  António José de Macedo que 

“leu a seguinte intervenção: Como sempre, a apresentação do documento aqui em 

discussão não merece reparos, mas, após uma análise atenta da “Prestação de Contas de 

2018” (que é um documento que reflete a ação e a execução de um Plano de Atividades e 

Orçamento, aqui apresentado e aprovado), gostaria de salientar alguns aspetos que 

justificarão a minha abstenção na respetiva votação: ---------------------------------------------------

----- Apesar das alterações orçamentais que Orçamento Municipal 2018 sofreu ao longo do 

ano, a taxa de execução não chegou aos ¾, sendo por si só um indicador negativo; ----------
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----- A cobrança da água, tal como aqui já referi, continua a ter uma enorme ineficácia, com 

uma taxa de água não faturada de mais de 70%, colocando-nos no lote dos municípios do 

país com maior ineficácia na cobrança de água consumida e com maior taxa de água não 

faturada, facto que lesa o erário público do município; --------------------------------------------------

--- A falta de recebimento de fundos comunitários, não só está refletida nesta prestação de 

contas, como espelha também a ineficácia do executivo no aproveitamento estratégico dos 

fundos comunitários, o atual Portugal 2020; ------------------------------------------------------------- -

----- E, finalmente, verifica-se uma fraca despesa de capital, cujos projetos de investimento 

de real importância para a dinamização da economia local, para a criação de emprego, 

para a coesão territorial e para a atratividade do nosso concelho, acabaram por ser 

“apostas falhadas”, constituindo uma “mera inscrição de projetos”. Verifica-se, assim, um 

abrandamento na despesa de capital (menos de 3 milhões de euros e que é a despesa do 

investimento, da estratégia política, da construção do futuro, do crescimento e do 

desenvolvimento) e, por outro lado, um aumento da despesa corrente (mais de 7 milhões 

de euros e que é a despesa da gestão corrente, da passividade, da falta de ideias e 

estratégias e da falta de capacidade de execução). -----------------------------------------------------

----- Pode-se assim concluir que temos o município em gestão meramente corrente, sem 

estratégia de futuro, sem projetos dignos de nota, sem iniciativa de investimento e com 

pouca capacidade de execução dos orçamentos que vai vendo aprovados, mas muito ativo 

na cobrança de impostos, nomeadamente: o IMI, a Derrama e a Componente Municipal do 

IRS. Mas, se “temos uma margem para crescer no endividamento” (como ouvimos o 

Senhor Presidente da Câmara dizer), veremos então como é que isso se irá refletir no 
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investimento futuro. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Antes de terminar, uma chamada de atenção para o ponto 1.6 do Relatório e Parecer 

do Revisor Oficial de contas que refere: “Verificámos que o sistema de contabilidade de 

custos não se encontra implementado nos termos do disposto no ponto 2.8.3 do Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL)”. Sabendo que vai ser obrigatória, 

em 1 de janeiro de 2020, a implementação do SNC-AP (Sistema Normalizado 

Contabilístico para a Administração Pública) e encontrando-nos já no final de abril de 2019, 

deixo uma pergunta: O que tem estado a ser feito pela C. M. para que aquele sistema 

possa ser uma realidade dentro do prazo legalmente estipulado?”. ================== 

===== De seguida, tomou a palavra Membro da Assembleia Municipal Fábio Ricardo 

Morgado Gomes que, após os cumprimentos,  referiu que, na informação do Auditor 

Externo na alínea c), do ponto 18, onde se fala numa verba de quatrocentos e noventa e 

seis mil, novecentos e treze euros e dezanove cêntimos, cuja verba está nos pagamentos 

em atraso, suscita-lhe algumas dúvidas que gostava de ver esclarecidas. A outra questão 

tem a ver com a execução orçamental. É o segundo ano que continuamos a fazer 

orçamentos de mais de treze milhões e a executar taxas de 70%. Não percebe como é que 

isto acontece, até porque se sabe que é de lei existir mais de 85% de execução. --------------

----- Também reparou que as juntas de freguesia têm um valor inferior de execução 

orçamental. Parece-lhe que as juntas não estão a conseguir executar o orçamento, porque 

a verba que compete à câmara municipal nos protocolos e afins não está a ser transferida 

devidamente para as freguesias, apesar de o senhor Presidente da Câmara ter referido que 

houve um aumento de 1% nas transferências para as freguesias. Mas, depois, em termos 
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efetivos, não é isso que acontece e gostaria de ter uma explicação do senhor Presidente, 

sobre esta questão. ================================================== 

===== Por fim, para responder às questões, o Presidente da Assembleia Municipal 

concedeu a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que começou por responder ao 

deputado Fábio Morgado, dizendo que o que diz a referida nota é que só há quatrocentos e 

noventa e seis mil novecentos e treze euros e dezanove cêntimos, que ultrapassam os 90 

dias, mas salienta que esse valor inclui o que se reporta às Águas do Norte, que, só por si, 

é superior a quatro milhões de euros. A dívida fora de prazo é diminuta, em relação ao que 

é pago para além dos 90 dias. O que o revisor escreve sobre a situação do município de 

Moimenta da Beira é uma espécie de louvor, pelo que não podemos pôr as coisas ao 

contrário. Relativamente ao senhor deputado António Macedo, ele tem todo o direito de 

dizer tudo o que quiser, até que o município está muito ativo na cobrança de impostos. Diz 

isso, no ano em que a assembleia municipal, sob proposta da câmara, aprovou a 

diminuição dos principais impostos – o IMI e a Derrama – pelo que não tem razão. Ainda 

por cima, no ano de 2018, houve uma diminuição absoluta de impostos, mais de 3% como 

acabou de ser demonstrado. Ora, quando se dizer, num ano em que os impostos diminuem 

mais de 3%, que o município está muito ativo na cobrança, imagine-se o que o deputado 

poderia afirmar, se, como tem acontecido em todos os outros anos, os impostos 

aumentassem. Portanto, é um apelo, cada um diz o que quiser, mas afirmar sempre o 

contrário da realidade é uma coisa que não conduz a bons resultados de análise. -------------

----- Quanto à questão da implementação do SNC-AP (Sistema Normalizado Contabilístico 

para a Administração Pública), informou que está ser feito, através dos seus colaboradores, 
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as formações disponíveis para esse efeito, está a preparar os seus sistemas, tanto quanto 

é possível prepará-los, para, no dia em que entrar em vigor o SNCAP, o município de 

Moimenta da Beira entrar no primeiro dia, aliás, tem havido dificuldades, relativamente à 

entrada em vigor deste sistema, ele já foi adiado por duas vezes. O que pode garantir é 

que o município de Moimenta da Beira, se entrar em vigor, estará preparado para o 

assumir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente às questões da água, o deputado António Macedo coloca isto como se 

o município de Moimenta da Beira estivesse aqui fora de um enquadramento regional e até 

nacional, no que diz respeito à gestão individualizada pelos municípios. Não é assim, o que 

é de espantar é que este deputado, ainda numa das reuniões anteriores, a propósito da 

constituição da Associação Águas do Douro Sul, fez uma apresentação que não contestou 

e demonstrava o contrário do que diz em muitos aspetos. --------------------------------------------- 

----- Relativamente às despesas de capital, continuará a fazer as afirmações que terão de 

ser feitas, independentemente de o deputado António Macedo desvalorizar. A propósito da 

apresentação, deu a média nacional, no que se refere ao investimento no concelho de 

Moimenta da Beira, e demonstrou que se atingiu uma média de 17%, quando, a nível 

nacional, ela é de 27%. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao senhor deputado Fábio a execução orçamental é de facto mais baixa do 

que todos gostariam que fosse. A razão pela qual se devem continuar a manter orçamentos 

acima do que é espetável que seja concretizado é porque a lei diz que temos que o 

acomodar todo e, para isso, nós não conseguimos ter menos do que aquele valor. Há um 

exercício permanente de dificuldade, apesar de tudo, para gerir o município dentro destes 
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treze milhões e quarenta mil euros. Já houve orçamentos superiores a vinte milhões de 

euros e esta redução é um esforço apreciável que está a ser feito para manter taxas de 

execução em linha com aquelas que têm sido. Gostaria que fosse reconhecido que 

Moimenta da Beira tem, do ponto de vista da execução orçamental e das prestações 

financeiras, feito progressos que nos tornam muito distintos das realidades médias 

nacionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão das juntas de freguesia, em primeiro lugar,  a distinção que 

não fez entre as transferências correntes - que são as tais que aumentaram - e as 

transferências de capital, -  que são as tais que o deputado afirmou que o município não fez 

para as freguesias, são completamente diferentes. Relativamente às transferências 

correntes foram concedidas. Relativamente às transferências de capital, quase não está 

nada em dívida a nenhuma junta de freguesia, porventura, com exceção do Vilar e meia 

dúzia de euros com Baldos. Não é que não haja tesouraria, é porque estamos num fim de 

acordos de cooperação e, praticamente, foram todos pagos, com ligeiras exceções. 

Reafirmou que não existe nenhum presidente de junta de freguesia que precise de fazer o 

pagamento de uma fatura e que tenha um crédito, na câmara municipal, e que recorra ao 

mesmo, para esse efeito, já que os pedidos são logo satisfeitos. A forma como a gestão é 

feita é muito simples, num clima de completa confiança entre os presidentes de junta de 

freguesia e o presidente da câmara. Uma completa lisura no tratamento entre uns e outros, 

ao contrário do que o deputado Fábio refere. Quando se justificar fazer um esforço 

adicional, o município nunca se recusou a fazê-lo para nenhuma freguesia, sem nenhuma 

exceção. Felizmente, durante estes anos todos, tem muita honra em dizer que, nunca teve, 



 
                                                                                                                                                                               Fl.120  

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2019.04.30 
 

                                                                                                                                                             Livº 17 
 

 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL    

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

nem nenhum dos seus vereadores, qualquer tipo de discriminação com algum dos 

senhores presidentes de junta, pelo que pede ao deputado interlocutor que não tente usar 

essa relação como arma política, porque essa é uma força inabalável, que advém da 

lealdade que existe de uns para com os outros, na certeza de que, em qualquer momento, 

podem contar uns com outros. =============================================--

----- Finalmente, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação, conforme 

estipulado no n.º 1, do art.º 55.º, da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro: ---------------------------

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, com vinte e quatro votos a favor dos senhores Alcides José de 

Sousa Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, José Manuel de Andrade Ferreira, Joaquim 

Filipe Santos Rodrigues, Carlos Alberto de Meneses Bento, Celita Maria Pereira Leitão, 

Sidónio Clemêncio da Silva, António Manuel Pinto da Silva, Jorge Mota dos Santos, 

Sidónio da Silva Meneses e os senhores Presidentes da Junta de Freguesia de Arcozelos, 

António Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, João Augusto Gomes Oura, de Cabaços em 

substituição do Presidente da Junta, Ângela Isabel Santos, de Caria, em substituição do 

Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de Castelo, Victor Manuel Gomes de Carvalho, 

de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, de Passô, Jorge António 

Moreira Simão, da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes,  de Sever, Marcelino Ramos 

Ferreira, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, do Vilar, Fernando Manuel dos Santos 

Vilaça, da União de Freguesias de Paradinha e Nagosa, André Trindade de Sousa,   da 

União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes e da 

União de Freguesias Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa  e nove abstenções dos 
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senhores, Fábio Ricardo Morgado Gomes, Fernando Manuel Trinta Lopes, Maria Helena 

Coutinho dos Santos, António José de Macedo, Délio Nelson Rodrigues da Mariana, 

Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Francisco Aurélio Santana Aguiar, José Manuel Soeiro 

do Nascimento Correia Alves e o Presidente da Junta de freguesia de Leomil, José Luis 

dos Santos Rosário,  APROVAR a Prestação de Contas respeitante ao ano de 2018, bem 

como a aplicação do resultado líquido do exercício no valor de € 574.045,12 (quinhentos e 

setenta e quatro mil, quarenta e cinco euros e doze cêntimos), repartido da seguinte forma: 

resultados transitados no valor de € 545.342,86 (quinhentos e quarenta e cinco mil, 

trezentos e quarenta e dois euros e oitenta e seis cêntimos) e reservas legais no valor de € 

28.702,26 (vinte e oito mil, setecentos e dois euros e vinte e seis cêntimos), 

correspondendo, respetivamente, a 95% e 5%, nos precisos termos apresentados e 

aprovados pela Câmara Municipal. ========================================== 

===== Terminada a ordem do dia, foram lidas e 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 58.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, às doze horas e cinquenta e 

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

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

O PRESIDENTE 

 

O 1º. SECRETÁRIO 
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