
 Fl.122 
____________ 

 

____________ 

2015.04.20 
 

L iv º .  150  
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 

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

                                                                   

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE ======================================================= 

ATA N.º 08/15 

========== Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, nesta Vila de 

Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta Câmara 

Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, técnico superior (que, 

nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de outubro de 2013, 

elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores JOSÉ EDUARDO 

LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, CARLOS 

ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO 

DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de Presidente da Câmara 

e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi 

estabelecida por deliberação tomada na primeira reunião, realizada no dia 25 de outubro 

de 2013, exarada a folhas 110, ponto 092, do livro de atas 147, e cuja ordem do dia foi 

previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 2, do 

artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------- 

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H45. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- 1. VERTICALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS EM ALTA E 
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EM BAIXA – No seguimento da abordagem feita sobre este assunto, no período antes 

da ordem do dia, da última reunião ordinária, o Senhor Presidente informou que uma das 

razões previstas no estudo da CIMDOURO, que propunha soluções mais vantajosas 

para os municípios, por contrapartida das condições expressas no contrato de parceria 

pública com as Águas de Portugal, SGPS, S.A., não se pode concretizar devido a erros 

no referido estudo. Nessa medida, informou que não existem condições que permitam 

garantir a melhoria significativa da remuneração a afetar aos ativos dos municípios, por 

comparação com os valores negociados no âmbito da dita parceria pública. ========= 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.01. DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

02.01.05. GABINETE JURÍDICO E DE CONTENCIOSO  

105 – 120/995/000 – CONTRATOS DE AVENÇA – RENOVAÇÃO - PARECER 

FAVORÁVEL DO ÓRGÃO EXECUTIVO ==================================== 

========== Oriundo do GABINETE JURÍDICO, presente à reunião o Parecer nº. 05.15, 

datado de 17 de março, último, que nesta ata se considera integralmente transcrito e 

dela fica a fazer parte integrante, dando conta que a renovação dos contratos de avença 

ali referenciados carece de parecer favorável da competência do órgão executivo, nos 

termos do n.º 12, do artigo 75.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, desde que 

verificados os requisitos previstos nas alíneas a), b) e c), do nº. 6, da mesma disposição 

legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Vereadores 
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da Coligação PPD/PSD.CDS-PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO 

DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, com base na declaração de voto a seguir 

transcrita, emitir parecer favorável à renovação dos cinco contratos de avença, em vigor 

no Município de Moimenta da Beira, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 12, do 

artigo 75.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. ---------------------------------------------- 

--------- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

PPD/PSD.CDS-PP -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- "Considerando que os contratos a que se refere este assunto, são, efetivamente, contratos de 

trabalho de pessoal com carácter de permanência e continuidade, alguns dos quais com vários anos de 

existência, e, ainda, o facto de estarem sujeitos a um horário fixo e com subordinação hierárquica, 

votamos contra a sua prorrogação, por ser ilegal, devendo a Câmara Municipal diligenciar a abertura 

dos respectivos concursos para o preenchimento dos postos de trabalho que se venham a reconhecer 

como necessários ao Serviço." =============================================== 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

106 - 210/207/000 – 710/713/500 - CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL – “IX Passeio 

T.T. “Serra de Leomil - Rota da Macieira” - Pedido de apoio financeiro e logístico = 

========== Oriundo do Clube referenciado em epígrafe, presente à reunião o ofício n.º 

02/DIR/DM, datado de 27 de março, último, solicitando apoio financeiro e logístico para a 

realização do evento em epígrafe, a realizar no dia 26 deste mês, designadamente a 

disponibilização de maquinaria para a preparação da pista de obstáculos, estruturas 

metálicas para afixação de lonas com a divulgação do evento, assim como alguma 
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propaganda promocional do município, a distribuir juntamente com as lembranças aos 

participantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido Clube um 

subsídio no montante de € 1.000,00 (mil euros), bem como prestar todo o apoio logístico 

solicitado para a realização do referido evento. ===============================   

107 – 210/207/000 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEVA E SEGÕES – Restauração 

do forno público de Peva – Pedido de subsídio ============================ 

========== Oriundo da União de Freguesias referenciada em epígrafe, presente à 

reunião um ofício com a referência 12/2015, datado de 19 de janeiro, último, solicitando 

um apoio financeiro para a recuperação do forno público na localidade de Peva. ---------- 

----- O processo vem acompanhado da informação de cabimento, que procede à 

cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para os fins propostos. ============ 

108 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Conselho 

Económico Paroquial do Vilar” – Candidatura para recuperação e reabilitação da 

Igreja Matriz do Vilar – Atribuição de apoio financeiro ======================= 

========== Oriunda da instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 
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candidatura para atribuição de apoio financeiro para as obras supra referenciadas, 

solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal. ------------------------------ 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, que 

emite o parecer anexo a esta candidatura, e vem acompanhado da informação de 

cabimento, que procede à cativação do encargo na respetiva rubrica orçamental. ---------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar disponibilidade para 

atribuir à referida instituição um apoio financeiro no montante global de € 12.500,00 

(doze mil e quinhentos euros), para os fins propostos, dividido em duas tranches de € 

6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta euros), devendo, para o efeito, serem criadas 

as condições orçamentais necessárias para a liquidação da segunda tranche. ======== 

109 - 230/262/000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTE AO ANO DE 2014 === 

========== Com vista a proceder a uma análise dos instrumentos de gestão 

financeira, nos termos e para efeitos do cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 54- 

A/99, de 22 de fevereiro, presente à reunião a Prestação de Contas, referente ao ano de 

2014, organizada de acordo com a Resolução nº. 4/2001, de 18 de agosto, do Tribunal 

de Contas, que vem acompanhada do relatório de monitorização e acompanhamento do 

PAEL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Da análise das referidas contas, verificou-se que o montante das receitas 

arrecadadas foi de € 11.973.872,11 (onze milhões, novecentos e setenta e três mil, 

oitocentos e setenta e dois euros e onze cêntimos), correspondente a uma taxa de 
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execução de 86%, do valor previsto no Orçamento, e o montante das despesas 

realizadas foi de € 11.519.075,28 (onze milhões, quinhentos e dezanove mil e setenta e 

cinco euros e vinte e oito cêntimos), correspondente a uma taxa de execução de 83%, 

do valor previsto no Orçamento, sendo de realçar que havia transitado um saldo da 

Prestação de Contas, do ano de 2013, no valor de € 161.152,53 (cento e sessenta e um 

mil, cento e cinquenta e dois euros e cinquenta e três cêntimos). -------------------------------- 

----- Relativamente às Operações de Tesouraria, verificou-se uma entrada de fundos no 

valor de € 668.107,90 (seiscentos e sessenta e oito mil, cento e sete euros e noventa 

cêntimos), e uma saída de fundos no valor de € 670.090,20 (seiscentos e setenta mil e 

noventa euros e vinte cêntimos). -------------------------------------------------------------------------- 

----- Na recompilação dos respetivos saldos, verificou-se que, relativamente ao 

orçamento, transitam os seguintes saldos para a Prestação de Contas do ano de 2015: - 

----- 1. Da conta da execução orçamental, transita o valor de € 512.336,16 (quinhentos e 

doze mil, trezentos e trinta e seis euros e dezasseis cêntimos). --------------------------------- 

----- 2. Relativamente às Operações de Tesouraria, transita o valor de € 101.630,90 

(cento e um mil, seiscentos e trinta euros e noventa cêntimos). ---------------------------------- 

----- No Relatório de Gestão, apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara, é 

proposto que, de acordo com o disposto no ponto 2.7.3., do POCAL, o resultado líquido 

do exercício, no montante de € 1.245.260,23 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco 

mil, duzentos e sessenta euros e vinte e três cêntimos), seja transferido para a classe 5, 

da seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Fl.128 
____________ 

 

____________ 

2015.04.20 
 

L iv º .  150  
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 

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

                                                                   

 

----- a) Reservas legais (conta 571) - € 62.263,01; --------------------------------------------------- 

----- b) Resultados transitados (conta 59) - € 1.182.997,22. --------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Posto o assunto à discussão e votação, e tendo em conta as 

explicações constantes do Relatório de Gestão, a Câmara deliberou, por maioria, com o 

voto contra dos Vereadores da Coligação PSD/PP, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA 

e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, com base na declaração de voto a 

seguir transcrita, APROVAR a prestação de contas respeitante ao ano de 2014, nos 

termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 

devendo os respetivos documentos serem remetidos à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, tendo em conta o disposto na alínea l), do n.º 2, do artigo 25.º, do 

mesmo diploma legal, acompanhados do relatório de monitorização e acompanhamento 

do PAEL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta constante do 

relatório de gestão, apresentada pelo Senhor Presidente, devendo a mesma ser 

remetida à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos do ponto 2.7.3.1., do 

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-

Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, no sentido do resultado líquido do exercício, no 

montante de € 1.245.260,23 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e 

sessenta euros e vinte e três cêntimos), de acordo com o definido nos pontos 2.7.3.3, 

2.7.3.4 e 2.7.3.5, do POCAL, ser transferido nos termos propostos. ---------------------------- 

-------- DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DA COLIGAÇÃO 
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PPD/PSD.CDS-PP -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “O Relatório de Contas, para além de verificar a conformidade entre os dados da previsão 

apresentados no Orçamento e a sua prática e/ou execução, também tem como objetivo aferir se os 

montantes afetos a determinadas prioridades resultaram, se as apostas foram as mais adequadas e as 

melhores e se as opções de investimento foram as mais corretas. No fundo trata-se de realizar uma 

análise e reflexão sobre o desempenho do órgão governante. ----------------------------------------------- 

----- 1 – Introdução --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste sentido, o Relatório de 2014, da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, mostra com 

algumas pequenas nuances, o que temos vindo a dizer relativamente aos relatórios de contas e gestão 

dos anos anteriores, baseada nas dificuldades traduzidas nos valores apresentados, reveladores de 

impedimentos de natureza financeira com que a Câmara Municipal se tem confrontado. ------------------ 

----- A dificuldade não reside só nos investimentos que não foram executados e nas prioridades que 

foram realizadas, mas na falta de visão e de rumo equilibrado em consonância com as possibilidades e 

as reais potencialidades do município. ------------------------------------------------------------------------- 

----- É certo que em 2014 a atividade do município de Moimenta da Beira foi fortemente condicionado, 

pondo em causa os fundamentos do nosso processo de desenvolvimento, em curso há muitos anos. ---- 

----- E disso deu conta o Senhor Presidente da Câmara, quando da apresentação do respetivo 

orçamento, afirmando, e cito “Um dia, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira poderá propor um 

orçamento diferente deste, livre de tantas obrigações financeiras e legislativas, mais passível de 

incorporar largas opções de desenvolvimento”. --------------------------------------------------------------- 

----- Como consequência, o orçamento e Opções do Plano do ano de 2014, registou uma inflexão nos 

valores globais, aproximando-o, assim, um pouco mais da realidade, como, aliás, sempre fizemos 

questão de denunciar em anteriores edições. ----------------------------------------------------------------- 

----- Aliás, basta consultar as nossas declarações de voto dos últimos três anos, aquando da aprovação 

dos orçamentos e da análise e apreciação da prestação de contas, para verificarmos que a previsão 

orçamental, que então nos foi apresentada, era já o pronuncio do que agora verificamos. Temos, assim, 
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consciência que tudo aquilo para que alertamos foi considerado letra morta, quer pelo órgão executivo, 

quer pelo órgão deliberativo. No entanto, a prestação de contas relativas ao ano de 2014 aí está e há 

ilações a retirar e responsabilidades a assumir. --------------------------------------------------------------- 

----- 2- A execução orçamental -------------------------------------------------------------------------------- 

----- A adesão do município ao PAEL, regulado pela Lei nº. 43/2012, de 28 de agosto, bem como a 

entrada em vigor da Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em 

Atraso – LCPA, vieram impor uma gestão autárquica fortemente condicionada pelo efetivo controlo dos 

fluxos financeiros da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, o que elimina os riscos de desequilíbrios 

decorrentes de projeções orçamentais demasiado otimistas, mas também levanta constrangimentos 

sérios ao limitar as possibilidades de planeamento a médio e longo prazo. --------------------------------- 

----- A análise à Prestação de Contas de 2014 fica marcada e condicionada por três aspetos 

fundamentais: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Recebimento de empréstimos no valor de € 1.294.994,87; ----------------------------------------- 

----- b) Os impostos diretos atingiram um valor nunca antes alcançado de € 1.559.825,02, tendo o IMI 

subido € 106.228,04 (+ 10%), atingindo o valor de € 1.171.596,20; --------------------------------------- 

----- c) Recebimento dos fundos comunitários no montante de € 529.663,34, sendo que, em 2013 esta 

parcela da receita atingiu o montante € 1.103.000,00; ------------------------------------------------------ 

----- A divida refletida na prestação de contas, no final do ano de 2014, cifra-se, ainda, nos dois dígitos 

(10 milhões de euros). Se por um lado, a amortização de empréstimos de longo prazo tem sido uma 

constante ao longo dos últimos cinco anos, tendo sido pagos cerca de 6 milhões de euros, por outro 

lado, apesar dos constrangimentos e limitações legais existentes, nasceu uma nova dívida de curto e 

longo prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A amortização de empréstimos de médio e longo prazo atingiu o valor de € 1.172.910,47, o que 

provocou um abaixamento da dívida com empréstimos, mas como entrou um novo empréstimo de € 

964.994,87, a dívida de médio e longo prazo no final do ano de 2014, cifra-se em € 5.100.000,00. ----- 

----- No entanto, a dívida actual de curto prazo, contabilizada, atinge o valor aproximado de € 

5.000.000.00 de euros, em 31 de dezembro de 2014. ------------------------------------------------------- 
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----- O grau de execução orçamental da receita foi de € 11.973.872,02 - 85,83%. Estava prevista uma 

cobrança de € 13.925.000,00. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os impostos diretos incluem o IMI, o IUC, o IMT e a Derrama. A receita cobrada em 2012 foi de € 

991.180,00 e em 2013 foi de € 1.475.887,61 e em 2014 registou € 1.559.825,02. Assistimos, portanto, 

a uma subida constante dos impostos diretos, ano após ano. As famílias e as empresas do Município de 

Moimenta da Beira suportaram este aumento dos impostos diretos, com os sacrifícios que tão evidentes 

são para todos nós. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao orçamento da despesa a sua execução totalizou € 11.519.075,28, correspondendo a 

82,57% do valor orçamentado. A despesa corrente € 7.219.105,26, representou 62,7% do valor total, 

enquanto a despesa de capital € 4.299.970,02, representou 37,3%. --------------------------------------- 

----- A despesa de capital desdobrou-se em Aquisição de Bens de Capital (€ 2.423.386,46), 

Transferências de Capital (€ 373.673,09) e Passivos Financeiros (€ 1.502.910,47). Isto significa que o 

investimento de capital da Câmara Municipal, no ano de 2014, contabilizou € 2.423.386,46, dos quais € 

1.356.474,09 em construções diversas. Estes valores incluem, também, pagamento de dívida de anos 

anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Isto, para afirmar que a prestação de contas do ano de 2014, reflete a falta de investimento a que 

o Concelho está votado, sendo prova disso a ausência de um verdadeiro projeto com carácter 

reprodutivo, capaz de gerar novos investimentos que, efetivamente, dinamizem a economia local e 

criem riqueza acrescida. Não há essa “marca”, nesta prestação de contas. --------------------------------- 

----- As Transferências Correntes e de Capital para as Freguesias atingiram o montante de € 

427.896,44, sendo € 215.098,36 correntes e € 212.798,08 de capital. ------------------------------------- 

----- 3- Análise financeira objetiva e simplificada ------------------------------------------------------------- 

----- Feita esta breve, mas significativa, análise aos instrumentos de gestão financeira da Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira, e verificando o comportamento da estrutura da receita e da despesa, 

há ilações que podemos tirar: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- O peso estrutural das despesas com pessoal € 3.001.476,55, representa 26% do total das 

despesas efetuadas; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A totalidade das Aquisições de Bens e Serviços correntes pagas € 3.227.692,04, representa 28% 

do total da despesa paga; -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O peso do Serviço de Dívida de Médio e Longo Prazo (amortização de empréstimos + juros), de € 

1.595.308,15, representa 14% da despesa total paga. ------------------------------------------------------- 

----- Acontece, porém, que estes encargos somam € 7.824.476,74, ou seja, representam 68% da 

despesa total. São aquilo a que podemos chamar os encargos de funcionamento (Pessoal e Aquisição de 

Bens e Serviços) e, ainda, os encargos contratualizados com a Dívida de Médio e Longo Prazo 

(amortização e juros). Estes encargos repetir-se-ão nos próximos anos. São, portanto, permanentes e 

constantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Acresce o facto de, também regularmente, a Câmara Municipal apoiar as Instituições Sem Fins 

Lucrativos (clubes e associações culturais, recreativas, desportivas e sociais), bem como as Juntas de 

Freguesia na parcela a parcela de natureza corrente, assumindo estas transferências contornos de 

encargos com um grau de carácter permanente, mas que, neste raciocínio, não são quantificados, 

dadas as suas especificidades. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Isto significa que, se à receita total subtrairmos as despesas consideradas obrigatórias e as 

transferências/subsídios atribuídos, de natureza corrente, à Câmara Municipal de Moimenta da Beira, 

restará, apenas, uma fatia de 25% do seu orçamento da receita habitual. --------------------------------- 

----- Então, e que fazer com as despesas de capital e o “investimento”, também financiado pela Câmara 

Municipal? E o passivo de curto prazo? Como se vai liquidar o passivo? ------------------------------------ 

----- Continua a ser este o retrato e, consequentemente, o dilema da situação económica e financeira 

do Município de Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Porque votamos contra ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Reiteramos, o Investimento não é visível, ou é praticamente inexistente, limitando-se, apenas, aos 

projetos financiados pelos fundos comunitários. -------------------------------------------------------------- 

----- A divida contabilizada mantém-se nos 10 milhões de euros. ------------------------------------------- 

----- O que nos deve preocupar, em todo o caso, são os valores aqui plasmados que retratam as 

dificuldades de natureza financeira, efetiva e real, com que o Município de Moimenta da Beira continua 
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a debater-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em termos da estrutura operacional (e dos resultados obtidos), tanto no que se refere às receitas 

como no que diz respeito às despesas, a maioria deste executivo não se mostrou assertiva, ficando 

aquém do necessário para o seu equilíbrio sustentado. ------------------------------------------------------ 

----- Particularmente no que se refere à redução da despesa ela tem de ir muito mais longe, porque, se 

assim não for, estamos convencidos que o Município de Moimenta da Beira não vai ter sustentabilidade 

financeira que permita a sua sobrevivência já no curto prazo, face à divida persistente e às excessivas 

exigências que o PAEL nos coloca, como acima fizemos alusão. --------------------------------------------- 

----- Mantendo a mesma coerência com que, no decorrer destes últimos anos, sempre analisamos a 

situação, uma vez mais alertamos para a encruzilhada em que os gestores do Município de Moimenta da 

Beira continuam retidos. É que o investimento por todo o Município é uma miragem e os encargos de 

uma pesada dívida subsistem. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Estes são os factos, esta é a realidade. A estratégia dos atuais gestores continua a falhar volvidos 

que são 5 anos e uma execução financeira que rondou os 60 milhões de euros. --------------------------- 

----- O argumento dos governantes do PS de se limitarem a fazer apenas uma gestão corrente e animar 

da forma possível a economia local, para controlar a divida existente, não é defensável em médio prazo. 

Sem investimento não há crescimento nem desenvolvimento económico e, consequentemente, 

continuaremos a assistir à desertificação e ao desemprego no Município de Moimenta da Beira. ---------- 

----- Com estes ou com outros números a nossa análise continua a ser a mesma, porque os problemas 

estruturais do funcionamento das finanças municipais são por demais evidentes e conhecidos e os sinais 

de recuperação, sem investimento em todas as Freguesias, são muito tênues. Faltam medidas 

estruturantes e de mudança do paradigma em que assenta a tradicional atividade autárquica vigente. -- 

----- Neste contexto, o nosso voto contra é de natureza política, ou seja, fundamentalmente, porque 

estes documentos traduzem uma prática e uma gestão corrente com a qual nós sempre nos 

manifestamos em desacordo, como é consabido. ------------------------------------------------------------- 

----- Este voto contra é, finalmente, o resultado lógico de uma posição política, que tem, por nós, sido 

assumida desde o anterior e o atual mandato e que sempre contestou e se opôs às opções políticas e 
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formas de atuação deste Partido Socialista que tem governado o nosso Município.” ============= 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

110 – 130/145/002 – NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO – Processo de renovação 

========== Oriunda do Chefe da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à 

reunião a informação n.º 01-PM/DEF – PAT/2015, datada de 15 do corrente mês, com o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro (que Estabelece o regime financeiro das autarquias locais e 

das Entidades intermunicipais), menciona no n.º 3 do artigo 76.º (Apreciação dos documentos de 

prestação de contas individuais e consolidadas) que, os documentos de prestação de contas das 

entidades referidas no n.º 1 (autarquias locais, das entidades intermunicipais e das entidades 

associativas municipais), que sejam obrigadas, nos termos da lei, à adoção de contabilidade 

patrimonial, são remetidos ao órgão deliberativo para apreciação juntamente com a certificação legal 

das contas e o parecer sobre as mesmas apresentados pelo revisor oficial de contas ou sociedade de 

revisores oficiais de contas, nos termos previstos no artigo seguinte. ---------------------------------------   

----- O artigo 77 menciona o seguinte: ------------------------------------------------------------------------  

----- 1 - O auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, é nomeado por deliberação do 

órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre revisores oficiais de contas ou sociedades 

de revisores oficiais de contas. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 - Compete ao auditor externo que procede anualmente à revisão legal das contas: --------------- 

----- a) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de 

suporte; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Participar aos órgãos municipais competentes as irregularidades, bem como os factos que 

considere reveladores de graves dificuldades na prossecução do plano plurianual de investimentos do 

município; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Proceder à verificação dos valores patrimoniais do município, ou por ele recebidos em garantia, 
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depósito ou outro título; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Remeter semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade informação sobre a 

respetiva situação económica e financeira; -------------------------------------------------------------------- 

----- e) Emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas do exercício, nomeadamente sobre 

a execução orçamental, o balanço e a demonstração de resultados individuais e consolidados e anexos 

às demonstrações financeiras exigidas por lei ou determinados pela assembleia municipal. --------------- 

----- 3 - No caso dos municípios, a certificação legal de contas individuais inclui os serviços 

municipalizados, sem prejuízo de deliberação da assembleia municipal, sob proposta da câmara 

municipal, no sentido da realização da certificação legal de contas destas entidades poder ser efetuada 

em termos autónomos, o que também ocorre quanto aos serviços intermunicipalizados previstos no n.º 

5 do artigo 8.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. --------------------------------------------------------- 

----- 4 - Compete, ainda, ao auditor externo pronunciar-se sobre quaisquer outras situações 

determinadas por lei, designadamente sobre os planos de recuperação financeira, antes da sua 

aprovação nos termos da lei. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, e uma vez que o serviço de Auditoria Externa foi efetuado pelo SROC FERNANDO PEIXINHO 

& JOSÉ LIMA, SROC, Lda., referente ao ano contabilístico de 2014, pelo valor de 5.400,00 € (cinco mil e 

quatrocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, propõe-se a adjudicação à mesma 

empresa para os anos de 2015, 2016 e 2017 com as mesmas condições contratuais.” -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 

adjudicação à empresa FERNANDO PEIXINHO & JOSÉ LIMA, SROC, LDA., pelo valor 

anual de € 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, para prestação de serviços de auditor externo nos anos de 2015, 2016 e 2017, 

devendo a mesma ser submetida à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do 

disposto no n.º 1, do artigo 77.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ============= 

02.02.04. TESOURARIA 
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111 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 17, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 1.173.804,83 (um 

milhão, cento e setenta e três mil, oitocentos e quatro euros e oitenta e três euros), 

assim discriminado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. € 1.086.599,53 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €      87.205,30 

   TOTAL: ………………………..€ 1.173.804,83 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

112 - 610/601/001 - MINIMIZAÇÃO DE RISCOS - DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS – Plano de Segurança e Saúde e Plano de Gestão de Resíduos 

Construção e Demolição – Aprovação ==================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

11 de agosto de 2014, exarada a folhas 249, ponto 197, do livro de atas 148, em que foi 

deliberado adjudicar a empreitada referida em epígrafe à empresa FLOPONOR – 

FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE, SA, presente à reunião o respetivo 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Gestão de Resíduos Construção e Demolição 

para aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação do GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, o 
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mesmo prestou a informação n.º 22-ES/DPOUA/2015, datada de 13 do corrente mês, 

com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “Para efeitos do disposto no art.º 12.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, e no âmbito da 

empreitada de “MINIMIZAÇÃO DE RISCOS – DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS” adjudicada à 

Floponor – Florestas e Obras Publicas do Norte, S.A., foi apresentado o respetivo Plano de Segurança e 

Saúde e Plano de Gestão de Resíduos Construção e Demolição. ------------------------------------------- 

-----Analisado os documentos, o signatário considera que os mesmos se encontram em conformidade 

com as disposições legais em vigor, bem como, em condições de ser aprovado pelo Dono de Obra, 

neste caso, pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 

-----Nos termos do disposto no n.º 3, do art.º 12.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, perante 

a eventual aprovação do Plano de Segurança e Saúde pela Câmara Municipal, esta autarquia deverá dar 

conhecimento por escrito desse documento à entidade adjudicante. ---------------------------------------- 

----- Atenda-se que, (nos termos do disposto no n.º 4, do art.º 12.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de 

outubro), só após a adjudicante ter conhecimento do Plano de Segurança e Saúde, poderá ser dado 

início à execução da obra”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Atendendo à informação técnica acima transcrita, a Câmara deliberou, 

por unanimidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Concordar com a proposta atrás referida, aprovando o plano de segurança e 

saúde e o plano de gestão de resíduos construção e demolição para a execução da 

obra, nos termos do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, devendo 

ser comunicada a abertura do estaleiro à Inspeção-Geral do Trabalho, nos termos do 

artigo 15.º, do mesmo diploma legal; --------------------------------------------------------------------- 

----- b) Designar o Técnico Superior, EDUARDO MANUEL MARTINS DA SILVA, como 

coordenador de segurança da referida obra. ================================= 
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“OBRAS PARTICULARES” 

113 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETOS 

DE ARQUTETURA DEFERIDOS”, “PROJETO DE ARQUITETURA / ESPECIALIDADES 

DEFERIDO”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, 

em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. -------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- MARIA ARLETE LOPES FERREIRA, para construção de um muro de vedação com 

20m, que pretende levar a efeito na Rua Direita, localidade de Porto da Nave, Freguesia 

de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 21.15; ----------------------------------------------------------- 

----- LUIS MIGUEL DIAS GOUVEIA, para construção de um muro de vedação com 25m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Portela, na localidade de Arcozelo da 

Torre, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 23.15; ------------------------------ 

----- FERNANDO CASTRO DIAS, para construção de um muro de vedação com 25m, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Quinta do Marmelal, na localidade de 

Vide, Freguesia de Rua, a que se refere o Proc.º n.º 24.15; --------------------------------------- 
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----- AUGUSTO MOTA SILVA, para ocupação da via pública, com andaimes, em 6m2, na 

Rua do Outeiro, localidade de Ariz, União das Freguesias de Peravelha, Aldeia de 

Nacomba e Ariz, a que se refere o Proc.º n.º 26.15. ------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- JOÃO PAULO FIGUEIREDO LOPES, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita no lugar denominado Neta, Freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 

n.º 3.15; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- JOÃO FILIPE LAPA VAZ, para construção de um armazém destinado a arrumos, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Abrunhais, Freguesia de Leomil, a que 

se refere o Proc.º n.º 12.15. --------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 

----- ANTÓNIO LUÍS DOS SANTOS GOMES, para legalização de uma cozinha 

destinada a fumeiro, sita no lugar denominado Mártir, nesta Vila de Moimenta da Beira, a 

que se refere o Proc.º n.º 123.11; ------------------------------------------------------------------------- 

----- ANTÓNIO NATÁRIO AFONSO, para alteração de uma habitação, sita na localidade 

de Soutosa, União das Freguesias de Peva e Segões, a que se refere o Proc.º n.º 90.14.  

PROJETOS DE ARQUITETURA / ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============== 

----- JOÃO MARIA DA SILVA ANDRADE MENDES CALISTO, para reabilitação e 

ampliação de uma habitação unifamiliar, sita na Rua do Camborso, Freguesia de Caria, 

a que se refere o Proc.º n.º 130.11; ---------------------------------------------------------------------- 

----- JAIME RICARDO TEIXEIRA GOUVEIA, para construção de um armazém agrícola, 
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que pretende levar a efeito no lugar denominado Portela de Baixo, Freguesia de Leomil, 

a que se refere o Proc.º n.º 6.15. --------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

114 – 360/338/43.12 – OBRAS PARTICULARES – Construção do Sub-Parque de 

Moimenta da Beira – Projeto de alterações ================================ 

========== Oriundo da Firma Parque Eólico do Douro Sul, S.A., presente à reunião um 

projeto de alteração à localização da “vala elétrica” prevista ao longo da Estrada 

Municipal 529, e na parte inicial da via ainda não pavimentada, vulgarmente, 

denominada de “Variante Norte de Alvite”. ------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a 37-LS /DPOUA/2015, de 15 do 

corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração proposta, 

devendo ser dado conhecimento à requerente dos alertas mencionados na informação 

supra referida. ======================================================== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 

115 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 
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2014/2015 =========================================================== 

========== Oriunda da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 07.RIC/UODSCE/2015, 

datada de 15 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, referente a um pedido de reavaliação de auxílios 

económicos para o ano letivo 2014/2015, instruído de acordo com o artigo 4.º, do 

Decreto-Lei nº. 55/2009, de 02 de março, acompanhada da respetiva informação da 

SECÇÃO DE CONTABILIDADE, referente à assunção dos inerentes encargos. ------------ 

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração a informação técnica atrás mencionada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à aluna em causa o escalão “B” de auxílios 

económicos, com efeitos a partir de 20 do corrente mês. ======================== 

116 – 710/714/800 – EDUCAÇÃO – PRÉMIO DE MÉRITO ESTUDANTIL – Proposta 

de abertura do período de apresentação de candidaturas ===================== 

========== Oriunda do Senhor Presidente da Câmara, presente à reunião uma 

Proposta, datada 14 do corrente mês, do seguinte teor: -------------------------------------------- 

----- “A atribuição de Bolsas de Mérito no ano transato, revelou-se um apoio valioso para muitos 

estudantes tivessem sucesso no seu percurso escolar. ------------------------------------------------------- 

----- Pretende-se pois dar continuidade de uma forma que valorize e premeie o esforço estudantil, de 

uma forma objetiva, cumprimento de um dos desígnios que se impõem no contexto desta época, 

repleta de obstáculos que dificultam os objetivos de vida a muitos dos seus jovens munícipes. Assim 

propõe-se que seja aberto um período de candidaturas para atribuição de Prémio de Mérito, destinado 

aos alunos que estejam matriculados no ensino superior em Portugal, em cursos que confiram no 

mínimo o nível cinco do Quadro Nacional de Qualificações. -------------------------------------------------- 
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----- Tendo em conta o previsto no Artigo 4.º do Regulamento Municipal de Moimenta da Beira para 

Atribuição de Prémio de Mérito a Alunos com Dificuldades Económicas, Matriculados no Ensino Superior 

Atribuição do Prémio de Mérito – Regulamento de Prémio de Mérito, os prémios de mérito bem como o 

valor máximo e mínimo a atribuir, variando de acordo com a verba anualmente inscrita no orçamento 

da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, propõe-se que seja atribuído o Prémios de mil e quinhentos 

euros (€1 500,00) por aluno para um máximo de 20 bolsas.” ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do 

Senhor Presidente, devendo ser aberto o período para a apresentação de candidaturas 

entre 13 e 26 de maio do corrente ano, inclusive, para a atribuição de um máximo de 

vinte prémios de mérito estudantil, no valor individual de € 1.500,00 (mil e quinhentos 

euros). ============================================================= 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, sendo 

seguidamente distribuída, por fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

13H00. =============================================================  

O PRESIDENTE, 
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OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


