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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE OUTUBRO DO ANO DE 

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

ATA N.º 22/15 

========== Aos trinta dias do mês de outubro 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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (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, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, 

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 reunião, realizada 

no dia 01 de junho, último, exarada a folhas 174, ponto 136, do livro de atas 150, 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 09H30. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, solicitou 
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esclarecimentos sobre a data previsível para o funcionamento do Balcão Único de 

Atendimento, assim como da fase em que está a elaboração do novo Site da Câmara 

Municipal. Em resposta, o Senhor Presidente informou que estão concluídos os 

processos tendentes à aquisição de equipamento informático e mobiliário para o balcão 

único, aguardando-se apenas a conclusão dos trabalhos que estão a ser realizados no 

espaço que irá acolher os serviços de “back-ofice”, pelo que estima estar para breve o 

funcionamento do dito balcão, o qual deverá ocorrer em simultâneo com a apresentação 

do novo site. Informou também que continua a decorrer o processo de formação para os 

trabalhadores, dando como exemplo a que neste momento decorre referente à 

reengenharia de processos. Finalmente, o Senhor Presidente referiu também a 

necessidade de uma implementação gradual dos serviços no “front-ofice”, devido à 

especial complexidade que a mesma encerra, designadamente em matéria de 

desmaterialização de processos e oferta de múltiplos serviços ao munícipe. =========  

ORDEM DO DIA 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

01.04. GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL/COM 

095 – 340/395/000 – PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL 

DE MOIMENTA DA BEIRA - Comissão Municipal de Proteção Civil de Moimenta da 

Beira – Parecer prévio ================================================= 

========== Presente à reunião o parecer prévio favorável aprovado pela Comissão 

Municipal de Proteção Civil de Moimenta da Beira, em sua reunião, realizada no dia 20 
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do corrente mês, relativamente ao Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de 

Moimenta da Beira -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 

o referido parecer prévio, submetendo-o à Autoridade Nacional de Proteção Civil, nos 

termos e para efeitos de cumprimento do disposto no nº. 5, do artigo 4º., do Anexo à 

Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil, nº. 25/2008. ================= 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

096 – 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – Empréstimo bancário de 

curto prazo no montante de € 500.000,00 – Ano de 2016 ====================== 

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

reunião a informação n.º 21/DEF/PF, datada de 22 do corrente mês, contendo as 

diretrizes relativas à contratação do empréstimo em epígrafe, bem como o relatório da 

comissão de abertura e análise de propostas e a ficha técnica das condições das 

mesmas, que nesta ata se consideram integralmente transcritos e dela ficam a fazer 

parte integrante, segundo o qual se verifica que a proposta apresentada pelo Banco 

Santander Totta é a que apresenta condições mais favoráveis, designadamente o 

“spread”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------

----- a) Concordar com o relatório da comissão de análise das propostas, adjudicando a 

contratação do empréstimo ao Banco Santander Totta, devendo a taxa de juro 
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“EURIBOR” ser a 6 meses, acrescida do “spread” de 0,97%; ------------------------------------- 

----- b) Submeter esta proposta de autorização para a contratação de um empréstimo de 

curto prazo à Assembleia Municipal, nos termos da conjugação da alínea f), do n.º 1, 

com o nº. 4, ambos do artigo 25º., da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com o nº. 5, 

do artigo 49º., da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro; ----------------------------------------------- 

----- c) Após autorização da Assembleia Municipal, notificar as instituições de crédito em 

conformidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- d) Autorizar a abertura de uma conta bancária na referida instituição bancária. ==== 

097 - 210/207/000 – UNICEF – Comité Português para a Unicef – Pedido de subsídio 

para ajudar as crianças sírias =========================================== 

========== Oriunda do Comité referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 

Circular, com a referência ES/15CLIRP-275503, datada do corrente mês, solicitando a 

atribuição de um subsídio destinado ao apoio e auxilio às inúmeras crianças refugiadas 

da Síria, que neste momento continuam a abandonar o seu país de origem, devido aos 

seus conflitos brutais internos. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 apoio no montante 

de € 100,00 (cem euros), para os fins propostos. ============================== 

098 – 230/260/000 – PROJETO DO ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2016 – Apreciação e votação ========== 
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========== Pelo Senhor Presidente da Câmara foram apresentados aos membros do 

Executivo a proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano, que inclui o Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipal, bem como o mapa de 

pessoal, para o ano de 2016, cujo valor global das receitas totaliza € 13.425.000,00, 

desagregadas em RECEITAS CORRENTES, no valor de € 9.653.872,57, e RECEITAS 

DE CAPITAL, no montante de € 3.771.127,43, e que, tendo em conta o princípio do 

equilíbrio financeiro, o valor global das despesas totaliza € 13.425.000,00, desagregadas 

em DESPESAS CORRENTES, no valor de € 8.424.898,76, e DESPESAS DE CAPITAL, 

no montante de € 5.000.101,24. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após as explicações dadas pelo Senhor Presidente, bem como feita 

uma análise pormenorizada aos referidos documentos previsionais, e postos os mesmos 

à votação, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente 

e dos Vereadores eleitos pelo PARTIDO SOCIALISTA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS 

SANTOS GOUVEIA CARDIA, SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO e CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, e os votos contra dos 

Vereadores eleitos pela Coligação PPD/PSD.CDS-PP, LUIS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, estes com base na 

declaração de voto que a seguir se transcreve, APROVAR a proposta de Orçamento e 

Grandes Opções do Plano, que inclui o Plano Plurianual de Investimentos e Plano de 

Atividades mais relevantes do Município, nos termos do disposto na alínea c), do nº. 1, 

do artigo 33.º, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com os artigos 4.º e 5.º, 
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da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual. ---------------------------------- 

----- No que se refere ao Mapa de Pessoal, para o ano de 2016, foi o mesmo aprovado 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste contexto, foi ainda deliberado submeter a referida proposta de Orçamento, 

Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal à aprovação da Assembleia Municipal, 

nos termos e para efeitos de cumprimento do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 

25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assim como a proposta de autorização 

genérica para celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e entidades intermunicipais e de acordos de execução entre a Câmara 

Municipal e as juntas de freguesia, nos termos da lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ---- 

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

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

----- “Manifestamos, a propósito da análise do Plano e Orçamento para 2015 apresentado pelo 

executivo do PS de Moimenta da Beira, relembrando aquilo que sempre dissemos, em jeito de 

conclusão, ou seja, que as propostas de Orçamento e Opções do Plano apresentadas nos últimos cinco 

anos não respondiam à questão colocada de uma nova estratégia de gestão do Município de Moimenta 

da Beira, denotando, isso sim, ausência de uma estratégia e de um rumo na senda do progresso e do 

desenvolvimento económico e social do Concelho de Moimenta da Beira. Ou seja, não há rumo, não há 

estratégia, não há plano de ação no Município de Moimenta da Beira. -------------------------------------- 

----- Apesar de não termos sido ouvidos pelos órgãos executivo e deliberativo nas nossas declarações 

de voto que elaboramos em anteriores edições, sempre alertamos para a encruzilhada e o dilema em 

que o Município de Moimenta da Beira se encontrava, gerador de um ambiente de instabilidade e 

insegurança nas finanças municipais. -------------------------------------------------------------------------- 
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----- Com efeito, esta instabilidade e insegurança residem no facto, como sempre dissemos, de dar 

prioridade ao restabelecimento do equilíbrio financeiro do Município de Moimenta da Beira, 

nomeadamente numa perspectiva de Curto Prazo, através da adoção de medidas concretas que 

reduzam a despesa e a dívida dessa natureza. ---------------------------------------------------------------- 

----- No caso vertente, em termos genéricos, diremos que o Plano e Orçamento para 2016 não gera 

entusiasmo ou novidades. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Estamos, uma vez mais, perante um documento cujo conteúdo é repetitivo e circular. Não traz 

novidade, sendo mais do mesmo a que o Presidente já nos habituou em anteriores Planos e 

Orçamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Cada vez mais é preciso ser coerente entre a teoria, o que se diz, e a prática, o que se faz. O 

Presidente tem tentado este esforço, mas está longe de o concretizar. O Presidente aprendeu a fazer 

preâmbulos bonitos, politicamente corretos, mas que depois não se traduzem na prática política, nas 

escolhas e nas opções que realiza. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Na verdade, um Plano e Orçamento devem ser conduzidos na sua elaboração por critérios de 

prudência, rigor, equilíbrio, transparência, mas não chega afirmá-lo. Nem sempre foi assim, é certo, o 

que levou a sucessivos empolamentos e ao inflacionar dos Orçamentos. Neste Orçamento estamos 

melhor porque a supervisão do PAF - Plano de Ajustamento da Dívida - a isso obriga. -------------------- 

----- Acrescem as novas regras estabelecidas na nova Lei das Finanças Locais – Lei 73/2013, de 3 de 

setembro, bem como a aplicação da LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, que 

sujeitam os Municípios a um conjunto de normas tendentes a assegurar as restrições na despesa e 

redução da dívida. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em parte é isto que verificamos neste Orçamento. Contudo, não por decisão voluntária e 

consciente do executivo, mas porque o Plano e Orçamento seguem os pressupostos vertidos no PAF – 

Plano de Ajustamento da Dívida, por força da adesão do Município de Moimenta da Beira ao PAEL – 
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Programa de Apoio à Economia Local. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Preferia que não fosse assim e que a própria Câmara tivesse imposto a si mesma, na sua ação, 

aquilo que agora é obrigada a cumprir de modo compulsivo, isto é, a consolidação das contas 

municipais, a redução dos níveis de endividamento e o respeito pela Lei dos Compromissos e 

pagamentos em atraso. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os Planos e Orçamentos não são estanques, têm uma linha de continuidade com políticas, 

estratégias e opções anteriores. Por isso, a linha de rumo deste Plano e Orçamento vem na sequência 

dos antecedentes. Estamos perante um trabalho de continuidade, com um estilo de governação e ideias 

para o desenvolvimento do Concelho em que não nos revemos. -------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara afirma que o atual Plano e Orçamento foram elaborados num quadro de 

dificuldades e restrições. Contudo, estas limitações não são só ditadas pela situação económica do país, 

mas também por más escolhas deste executivo. ------------------------------------------------------------- 

----- O PAF a que a Câmara está sujeita não foi imposto por entidades estranhas, pelo contrário, foi um 

desfecho face ao rumo escolhido. Por isso, dissemos na altura própria que tal significaria perda de 

autonomia na gestão financeira do Município de Moimenta da Beira. Ora aqui temos vertido neste 

Orçamento e Plano a perda de decisão voluntária a que estamos sujeitos. --------------------------------- 

----- Bem sabemos, que é preciso assumir que as limitações do Plano e Orçamento também estão 

ligadas a um passado, a uma história de opções e decisões que comprometeram o desafogo financeiro 

do município. Mas, apesar disso, com investimento nas infraestruturas e em equipamentos estratégicos 

por todo o Concelho, o que já não acontece há vários anos. ------------------------------------------------- 

----- Em nosso entendimento, neste Plano e Orçamento, o executivo deveria estabelecer como principal 

prioridade a preocupação com as pessoas e a melhoria das suas condições de vida. ---------------------- 

----- Por isso, preferiríamos que o executivo tivesse definido como prioridades a redução de impostos e 
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de taxas municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O alívio e a redução da carga fiscal é também uma medida importante e essencial na ajuda da 

qualidade de vida dos munícipes, que beneficia as famílias. Estamos convencidos de que assim é. Por 

isso, a coligação PPD/PSD-CDS/PP, em tempo oportuno, já fez as suas propostas que considerava 

ajustadas ao momento e que interessavam aos moimentenses, como a redução do IRS, do IMI. --------- 

----- Face ao exposto, os vereadores da Coligação consideraram que este não é um orçamento e Plano 

de decisão voluntária e consciente do executivo do PS, antes seguem os pressupostos vertidos no PAF, 

não nos deixando, por isso, outra alternativa de voto que não seja a de votar contra. -------------------- 

----- Ao Presidente assiste todo o direito de utilizar o contraditório e de apresentar os seus argumentos. 

Não lhe assiste é o direito de subverter o que é dito pelos seus adversários políticos. Não precisa de 

adulterar as palavras dos opositores para afirmar as suas posições e defender os seus pontos de vista. - 

----- Na minha exposição, tive oportunidade de dizer que este Plano e Orçamento era mais rigoroso e 

transparente, mas tal deve-se ao facto de estarmos na situação de PAF, LFL e LCPA. --------------------- 

----- Acresce o facto de, nesta data, sermos já conhecedores do teor do Relatório da Auditoria 

Financeira do Município de Moimenta da Beira, inserida no âmbito do Projeto “Controlo do 

Endividamento e da Situação Financeira da Administração Local”, levada a efeito pela Inspeção Geral de 

Finanças (IGF), Reportada ao período compreendido entre 1 de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 

2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Da análise ao Relatório da Auditoria, levada a efeito pela Inspeção Geral de Finanças (IGF) ao 

Município de Moimenta da Beira, relevamos, em termos conclusivos, “citando”, os seguintes pontos e 

aspetos das conclusões e recomendações sobre a EXECUÇÃO ORÇAMENTAL, DÍVIDA MUNICIPAL E 

SITUAÇÃO FINANCEIRA (2009/2012 ) ------------------------------------------------------------------------- 

----- Prática sistemática, ao longo do quadriénio (2009 a 2012), de empolamento na previsão das 
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receitas orçamentais (2012: taxa de execução de 59%), em especial de capital (taxa de execução, em 

2012, de 46%), o que contraria o objetivo visado pelas regras previsionais do POCAL. Face aos valores 

previstos, não foram arrecadadas, no período de 2009/2012, receitas totais nos montantes de M€ 8,6, 

M€ 10,7, M€ 8,7 e M€ 7,7, respetivamente. Através do referido expediente, o MUNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA criou, de forma artificial, ao nível da execução orçamental, a possibilidade de 

realização e/ou existência de um montante relevante de despesa (2012: M€ 7,6 ) sem que existissem 

meios monetários disponíveis para efetuar o seu pagamento atempado.  Assim, a execução de qualquer 

dos orçamentos comportava um elevado risco, permitindo e potenciando uma gestão orçamental 

desequilibrada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Violação reiterada, entre 2009/2012, do princípio do equilíbrio orçamental em sentido substancial, 

o que espelha, na sequência da concretização do risco a que aludimos, uma execução orçamental 

desequilibrada, materializada na efetiva realização e/ou existência de despesas muito acima da real 

capacidade financeira do MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA para fazer face, atempadamente, aos 

compromissos assumidos. O resultado desta análise seria ainda mais negativo caso o MUNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA não tivesse utilizado, em 2009, o capital dos empréstimos PREDE, com a 

consequente transformação de M€ 4,8 de “outras dívidas a terceiros “ em dívida financeira de MLP, que, 

por isso, deixou de influenciar o resultado deste indicador. -------------------------------------------------- 

----- O MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA apresentava, especialmente em 2012, uma ínfima ou 

mesmo nula (2,5%) margem de manobra ao nível da gestão financeira, designadamente para fazer face 

às despesas municipais que não se encontravam, à partida, já “vinculadas”. A despesa orçamental 

evidenciou, entre 2009/2012, uma forte rigidez atendendo ao nível das correspondentes receitas, 

resultado que ainda se agravaria caso não tivesse sido utilizado o capital dos empréstimos PREDE. ----- 

----- Por isso, dissemos que o relatório da auditoria da IGF, não sendo alarmante, não é propriamente 

simpático com o Município de Moimenta da Beira, e deve deixar-nos, a todos, alertados e seriamente 

preocupados, o que sempre, aliás, manifestamos, sem qualquer tipo de recurso ao exercício de 
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futurologia, e cujas conclusões vemos, agora, aqui claramente espelhadas e acolhidas, face ao quadro 

financeiro e de endividamento, provocado pela deficiente previsão e execução dos diversos orçamentos 

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

----- Em síntese, entre 2009/2012, o MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA: ------------------------------- 

----- Elaborou e aprovou documentos previsionais que não refletiam a real expectativa da execução 

orçamental, não podendo, por isso, constituir um eficaz instrumento de gestão, nem servir de base a 

uma análise rigorosa quanto à eficácia da sua execução; ---------------------------------------------------- 

----- Não manteve uma gestão orçamental prudente e equilibrada de que resultasse a exigível 

articulação e compatibilização entre o nível de realização/existência da despesa e a real cobrança da 

receita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Face ao exposto, e às evidências demonstradas pela IGF, pergunta-se? ------------------------------ 

----- O que nos resta? Respondemos, “gestão corrente” e fundos comunitários, consignados a 100%. 

Apenas e tão só. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Bem sabemos que, nesta fase, a tendência tem sido a de diminuir o valor global do Orçamento. A 

Lei da previsão da receita a isso obriga, No ano de 2016 esse valor representa M€ 13,425. Destes, em 

nosso entendimento, serão cobrados, proveniente fundamentalmente da receita corrente, M€ 10.500, 

pois a receita de capital será, uma vez mais, uma miragem. Acrescerá, apenas, a fatia que o valor dos 

Fundos Comunitários proporcionar, nessa ordem de grandeza. ---------------------------------------------- 

----- O problema reside, no entanto, no facto do lado da despesa já estar comprometida uma despesa 

obrigatória de M€ 9.984. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Resta, portanto, uma ínfima ou mesmo nula (5%) margem de manobra ao nível da gestão 

financeira, designadamente para fazer face às despesas municipais que não se encontram, à partida, já 

“vinculadas”. Estes são os factos e a frieza dos números não engana. -------------------------------------- 
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----- Eis, porque votamos contra o orçamento e Opções do Plano para o ano de 2016., aguardando 

pelos próximos desenvolvimentos, no tempo, quando houver um novo relatório da IGF que inclua a 

análise aos anos que se seguiram, pronunciando-se sobre eles de forma isenta.” =============== 

099 - 230/999/000 – INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS – Controlo do endividamento 

e da situação financeira da administração local autárquica – Auditoria ao 

Município de Moimenta da Beira ========================================= 

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

16 do corrente mês, exarada a folhas 96 e 97, ponto 086, deste livro de atas, presente 

novamente à reunião o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, sobre o controlo do 

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

----- A propósito, o Senhor Presidente procedeu a uma extensa explicação sobre o 

conteúdo do relatório da referida dita auditoria, tendo afirmado que: ----------------------------  

----- “Em setembro de 2014, o Município de Moimenta da Beira teve oportunidade de se pronunciar, em 

sede de exercício de contraditório, quanto à proposta de conclusões da auditoria relativa à situação 

financeira municipal. Nesse documento, que aqui damos como integralmente reproduzido, afirmamos as 

razões que justificam a realidade municipal, que assumimos por inteiro, sem interrupções de mandatos, 

e damos conta do enorme esforço entretanto realizado, a todos os níveis, alias reconhecido no próprio 

relatório, como se constata. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- É justo, em primeiro lugar, reconhecer que o relatório validou completamente, do ponto de vista 

técnico, as contas municipais, não tendo sugerido qualquer correção relevante às mesmas, no período 

analisado. É um bom ponto de partida, a solidez técnica reconhecida, que qualifica os serviços da 

Divisão Financeira do Município e os respetivos colaboradores, a quem é justificada uma palavra de 

apreço, pela confiança que inspiram. -------------------------------------------------------------------------- 
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----- Em termos substanciais, valerá a pena esmiuçar o relatório, no que de mais relevante contém, nos 

seguintes termos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. A aludida prática, entre 2009/2012, de empolamento da previsão das receitas orçamentais, em 

termos globais (2012: taxa de execução de 59%) e, em especial, na componente de capital (2012: taxa 

de execução de 46%), que contraria o objetivo visado pelas regras previsionais do POCAL e gera, de 

forma reiterada, entre 2009/2012, a violação do princípio do equilíbrio orçamental em sentido 

substancial (execução global do ano), o que espelha a concretização, ao nível da execução orçamental, 

do risco e uma consequente gestão orçamental desequilibrada, com uma efetiva acomodação de 

despesas muito acima da real capacidade financeira do município para fazer face, atempadamente, aos 

compromissos assumidos, resulta da conjugação da situação financeira municipal com as obrigações 

legais de acomodar toda a dívida de curto prazo, no mesmo exercício. Assumimos, desde o início, a 

nossa determinação de acabar, tão brevemente quanto possível, com a descrita situação de 

empolamento, à qual sempre nos opusemos, mas que apesar das implicações negativas descritas, 

sempre antes foi adotada com reconhecida legitimidade política. De tal forma assim é, que iniciámos 

uma trajetória de ajustamento orçamental inédito e que, em poucos anos, tem já os frutos conhecidos, 

com uma taxa de execução global, do último exercício encerrado, superior a 85%, o que seria 

impensável há poucos anos. O que também assumimos é a gradualidade desta opção, sem a qual 

podiam ser colocadas em risco muitas atividades municipais imprescindíveis ao normal funcionamento 

da nossa vida coletiva. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2. A dívida municipal, que entre 2009 e 2012 diminuiu 2,4 milhões de euros e 18% era, ainda 

assim, muito elevada no fim do período em análise, de acordo com o relatório. Não podemos estar mais 

de acordo, nem com os valores nem com a conclusão. Os valores são os que sempre indicámos e a 

conclusão é a que nos fez seguir o caminho indispensável do desendividamento, naqueles anos e nos 

seguintes. O que também dizemos é que não foi possível em três exercícios, nem teria sido desejável, 

dadas as consequências que dai adviriam, ajustar o valor do endividamento municipal num grau 

superior. Além do mais, não partimos duma situação de evolução de endividamento nula, a partir da 

qual se baixou o endividamento, em média, em cerca de € 800.000,00 (oitocentos mil euros) por ano, o 
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que já não seria pouco. Não, a situação desta mesma organização, era de um aumento médio anual, 

entre 2002 e 2009, superior a € 890.000,00 (oitocentos e noventa mil euros). Não nos parece razoável, 

nem o relatório o faz, subavaliar esta tendência, completamente nova neste Município. Não é a mesma 

coisa baixar a dívida em cerca de € 800,000,00 / ano ou aumentá-la em mais € 890.000 / ano. Não 

validar esta diferença é não compreender, nem assumir, as causas e as consequências de tão reiterado 

e pernicioso endividamento municipal. Como consequência, no mesmo período, como é reconhecido no 

relatório, a dívida municipal per capita também diminuiu, passando de € 1 310 para € 1 073, 

evidenciando, ainda assim, um valor muito significativo, cuja trajetória de diminuição se manteve nos 

exercícios seguintes e dever manter-se por mais alguns anos. ---------------------------------------------- 

----- 3. Relativamente à evolução do cumprimento dos limites de endividamento, e à respetiva violação 

em 2011, vale a pena atentar no seguinte: ------------------------------------------------------------------- 

----- a) Em 31/12/2009 o município de Moimenta da Beira violava o limite de endividamento líquido em 

€ 2.612.410,00 e violava o limite de endividamento de médio e longo prazo em € 724.896,00. Em 

31/12/2011, de acordo com o relatório, violava o endividamento líquido em € 60.085,00, já não 

violando o endividamento de médio e longo prazo. Do mesmo modo, em 2012 já não se verificava 

qualquer violação daqueles limites. Mesmo sem levar em consideração as questões técnicas, descritas 

no relatório, suscitadas atempadamente junto da DGAL e da IGF pelo município, segundo as quais 

podíamos não estar perante qualquer violação, bastará avaliar a diminuição do grau de violação, em 

dois anos de exercício deste executivo, para perceber bem a determinação colocada na mudança de 

trajetória, no que respeita ao endividamento municipal. ----------------------------------------------------- 

----- b) Mas a este propósito, o relatório refere que “o Município não teria violado o limite especial de EL 

para 2011 caso tivesse sido apurado de acordo com o regime consagrado inicialmente na LOE_2011 ( 

EL registado em 30/set/2010 ), pois, segundo a comunicação da DGAL, era de € 9 980 121, quando 

apresentou, no final do exercício, um EL € 9 532 329.” E acrescenta, de forma elucidativa que “a 

alteração da data de referência para o cálculo do limite especial de endividamento de 2011 e, no caso 

do MMB, a consequente redução significativa de respetivo valor (menos € 388 633, passando, de 

acordo com a DGAL, para € 9 591 488), já surge na parte final desse ano (Lei n.º 60-A/2011, de 
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30/nov), o que tornaria, em qualquer caso, muito difícil o cumprimento do novo limite legal por parte 

da Autarquia, dado o pequeno período temporal existente para efetuar um ajustamento tão 

significativo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c) Apesar disso, e também de o Município de Moimenta da Beira, naquele período, ter contribuído 

“de forma positiva para o défice do subsetor das autarquias locais, pois diminuiu o seu EL (sem 

exceções) em cerca de m€569”, mantém-se que “a eventual responsabilidade associada à violação 

daquele limite especial é imputável ao Presidente da Câmara na época a que se reportam os factos 

apurados, Senhor José Eduardo Lopes Ferreira que, para além de lhe competir coordenar a atividade da 

câmara municipal ( cfr. art 68, n.º 1, al. b), da Lei n.º 169/99, de 18/set ), detinha a competência 

sobre a área económico-financeira do MMB no período em que os factos ocorreram, pelo que tinha a 

obrigação de prevenir a ocorrência da situação descrita.” ---------------------------------------------------- 

----- d) Acresce que “quanto à sanção prevista no art. 5º, n.º 4, da LFL, refira-se, por um lado, que, ao 

que tudo indica, ainda não foi efetuada qualquer redução nas transferências, e, por outro lado, que, por 

força do disposto no art. 19º, n.º 2, do DL n.º 38/2008, de 7/mar, tal penalização cessa, 

nomeadamente, quando passa a ser cumprido o limite legal, como se verificou no presente caso em 

2012.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4. Assim, no enquadramento descrito, estou muito tranquilo quanto ao meu desempenho, nas 

funções de Presidente da Câmara ao longo do período em análise, e designadamente no que toca à 

minha competência sobre a área económico-financeira do Município de Moimenta da Beira, e recusar-

me-ei, em sede própria, por todos os meios legais, a sofrer qualquer sanção por ter permitido a 

violação, em 0,4% do limite de endividamento líquido, no segundo ano de exercício, nas condições que 

o próprio relatório reconhece.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, os Vereadores da Coligação PPD/PSD.CDS-PP 

ditaram para a ata a seguinte declaração: -------------------------------------------------------------- 
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----- “Para procedermos a uma análise correta e fundamentada do Relatório da Auditoria, levada a 

efeito pela Inspeção Geral de Finanças (IGF) ao Município de Moimenta da Beira, adotamos como 

estratégia estruturar esta reflexão, começando por relevar, em termos conclusivos, “citando”, os 

seguintes pontos e aspetos das conclusões e recomendações; ---------------------------------------------- 

----- 3.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL, DÍVIDA MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA 

(2009/2012 ) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.2.1. A receita global disponível do MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA importou, nos anos de 

2009/2012, respetivamente, em € 14 968 791 € 10 287 365 € 10 301 236 e € 11 194 177 (incluindo a 

arrecadação de empréstimos de, respetivamente, M€ 5,3, m€ 750, m€ 275 e m€ 800). ------------------ 

----- 3.2.1.1. Prática sistemática, ao longo do quadriénio, de empolamento na previsão das receitas 

orçamentais (2012: taxa de execução de 59%), em especial de capital (taxa de execução, em 2012, de 

46%), o que contraria o objetivo visado pelas regras previsionais do POCAL. Face aos valores previstos, 

não foram arrecadadas, no período de 2009/2012, receitas totais nos montantes de M€ 8,6, M€ 10,7, 

M€ 8,7 e M€ 7,7, respetivamente. Através do referido expediente, o MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA 

BEIRA criou, de forma artificial, ao nível da execução orçamental, a possibilidade de realização e/ou 

existência de um montante relevante de despesa (2012: M€ 7,6 ) sem que existissem meios monetários 

disponíveis para efetuar o seu pagamento atempado.  Assim, a execução de qualquer dos orçamentos 

comportava um elevado risco, permitindo e potenciando uma gestão orçamental desequilibrada. -------- 

----- 3.2.1.2. Violação, em 2009, do princípio do equilíbrio orçamental corrente previsto no POCAL, 

sendo que tal facto, suscetível, em abstrato, de gerar responsabilidade financeira, já é do conhecimento 

do TC e pode ser justificado pela utilização do capital dos empréstimos PREDE. --------------------------- 

----- 3.2.1.3. Violação reiterada, entre 2009/2012, do princípio do equilíbrio orçamental em sentido 

substancial, o que espelha, na sequência da concretização do risco a que aludimos, uma execução 

orçamental desequilibrada, materializada na efetiva realização e/ou existência de despesas muito acima 

da real capacidade financeira do MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA para fazer face, atempadamente, 

aos compromissos assumidos. O resultado desta análise seria ainda mais negativo caso o MUNICÍPIO 

DE MOIMENTA DA BEIRA não tivesse utilizado, em 2009, o capital dos empréstimos PREDE, com a 
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consequente transformação de M€ 4,8 de “ outras dívidas a terceiros “ em dívida financeira de MLP, 

que, por isso, deixou de influenciar o resultado deste indicador. -------------------------------------------- 

----- 3.2.1.4. O MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA apresentava, especialmente em 2012, uma ínfima 

ou mesmo nula (2,5%) margem de manobra ao nível da gestão financeira, designadamente para fazer 

face às despesas municipais que não se encontravam, à partida, já “vinculadas”. A despesa orçamental 

evidenciou, entre 2009/2012, uma forte rigidez atendendo ao nível das correspondentes receitas, 

resultado que ainda se agravaria caso não tivesse sido utilizado o capital dos empréstimos PREDE. ----- 

----- 3.2.1.5. Em síntese, entre 2009/2012, o MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA: --------------------- 

-----  Elaborou e aprovou documentos previsionais que não refletiam a real expectativa da execução 

orçamental, não podendo, por isso, constituir um eficaz instrumento de gestão, nem servir de base a 

uma análise rigorosa quanto à eficácia da sua execução; ---------------------------------------------------- 

-----  Não manteve uma gestão orçamental prudente e equilibrada de que resultasse a exigível 

articulação e compatibilização entre o nível de realização/existência da despesa e a real cobrança da 

receita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.2.2. A dívida global do MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA de Operações Orçamentais 

(corrigida pela IGF), apesar da redução ocorrida entre 2009/2012 (M€ 2,4 e 18%), mantinha, no final 

do último ano, um nível materialmente relevante (M€ 11) e desproporcionado do seu quadro financeiro, 

sendo, ainda, de salientar: ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  O significativo, ainda que decrescente, período de recuperação da dívida municipal tendo em 

conta as receitas regulares expurgadas das despesas rígidas e vinculada (2012: 24 meses); ------------- 

-----  O aumento do peso da dívida municipal em sentido lato na despesa total paga (de 90% para 

100%); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  O peso da dívida de MLP na dívida total, apesar de ter diminuído, continua a registar alguma 

relevância (2012: 46%); --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  Relevante valor da dívida municipal “ per capita ” (2012: € 1 073). -------------------------------- 

----- Acresce, ainda, que, no final de 2012, o valor dos compromissos assumidos e ainda não faturados 

(m€ 713), que em regra, repercutem-se, no futuro, na dívida, pelo que, atendendo ao crescimento do 
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resultado deste indicador, a evolução da situação financeira municipal não é tão positiva como aquela 

que decorre somente da consideração da dívida já existente. Estes factos repercutem-se e condicionam 

a gestão orçamental dos exercícios futuros. ------------------------------------------------------------------- 

----- 3.2.3. O stock da dívida de EMLP, reportado ao final de 2009/2012, evoluiu positivamente, tendo 

passado de € 8 624 342 para € 4 993 822 (menos M€ 3,6 e 42%). Por seu turno, o serviço da dívida 

registou um acréscimo (passou de M€ 1,1 para m€ 1,3), sendo, ainda, expectável que aumente nos 

próximos anos dada a materialidade (M€ 1,9) e o peso do empréstimo que estava em período de 

carência no final do período indicado. -------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.2.5. As “outras dívidas a terceiros “ de Operações Orçamentais aumentaram, de forma 

significativa, entre 2009/2012 (M€ 1,6 e 36%), atingindo cerca de M€ 6, não obstante a transformação 

e consolidação, em 2009, de M€ 4,8 (PREDE) de dívida desta natureza em financeira. A situação 

financeira de CP do MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA foi, ao longo do quadriénio, negativa e 

desequilibrada, com: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  Sistemáticos e relevantes saldos reais negativos de Operações Orçamentais (2012: M€ 5,7); --- 

-----  Uma perda significativa, entre 2009/2012, de capacidade para fazer face aos compromissos 

desta natureza (de, pelo menos, M€ 1,5); -------------------------------------------------------------------- 

-----  PMP a terceiros e a fornecedores elevados e bem superiores aos parâmetros legalmente 

previstos (2012: 477 e 363 dias); ----------------------------------------------------------------------------- 

-----  Violação reiterada da regra do equilíbrio financeiro mínimo (indicadores de liquidez), com um 

desajustamento sistemático entre as dívidas de CP e a correspondente liquidez do ativo, em especial, 

com as disponibilidades; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  Elevados custos financeiros (liquidação, nos anos de 2009/2012, de juros de mora de, pelo 

menos, m€ 430, tendo sido pagos m€ 243, estando, ainda, em dívida, no final de 2012, m€ 187). ------ 

----- Estas situações repercutem-se e condicionam a gestão orçamental de exercícios futuros, sendo de 

salientar que dos saldos reais negativos de operações orçamentais decorre a transferência indevida de 

dívida assumida e que devia ser paga por um determinado orçamento anual para os subsequentes. ----- 

----- 3.2.6.3. O MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA, nos anos analisados, não contribuiu totalmente 
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para a prossecução dos objetivos, de âmbito específico e geral, subjacentes à conceção e adesão ao 

PREDE, pois não: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----  Reduziu sistematicamente os PMP de acordo com o previsto; --------------------------------------- 

-----  Diminuiu, de forma duradoura, as outras dívidas a terceiros, em valor pelo menos equivalente 

ao dos EMLP, tendo antes ocorrido uma duplicação da sua dívida total num valor significativo (M€ 4,8 ). 

----- 3.3. LIMITES LEGAIS DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL EM 2011 E 2012 --------------------- 

----- 3.3.1.2. O MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA, independentemente de se considerar os valores 

da DGAL ou da IGF, violou, em 2011, o limite especial de EL, com uma taxa de utilização de, 

respetivamente, 100,6% e 100,4%. Porém, no final do exercício de 2012, o MUNICÍPIO DE MOIMENTA 

DA BEIRA passou a cumprir o limite especial de EL, apresentando uma taxa de utilização de 96%; ------ 

----- 3.3.1.3. A violação do limite de EL de 2011 é suscetível de ser sancionada: ------------------------- 

-----  Em termos tutelares administrativos e financeiros; -------------------------------------------------- 

-----  Através da dedução nas transferências do Estado do montante do excesso de EL. ---------------- 

----- Em termos tutelares administrativos, a regularização superveniente da situação é causa de 

exclusão da sanção, o que se verificou no presente caso, pelo que não justifica qualquer outra diligência 

nesta sede. O mesmo acontece quanto à suscetibilidade de redução no valor das transferências. Ao 

contrário, em sede financeira, a apreciação e valorização dos factos é da competência do Ministério 

Público junto do Tribunal de Contas, a quem devem serão comunicados através de uma informação 

autónoma, sendo a eventual responsabilidade imputável ao Presidente da Câmara Municipal na época a 

que se reportam os factos, Senhor José Eduardo Lopes Ferreira, a quem competia coordenar a atividade 

da Câmara Municipal e detinha a competência sobre a área económico-financeira. ------------------------ 

----- RECOMENDAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 9.1. Destacamos as recomendações ao MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA, que visam, em 

especial, garantir a/o: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----  Fiabilidade da informação contabilística, em especial, no que respeita às contas relativas aos 

compromissos de exercícios futuros; -------------------------------------------------------------------------- 

----  Elaboração de orçamentos rigorosos, designadamente ao nível da receita prevista, visando a 
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manutenção de uma gestão orçamental prudente, equilibrada e sustentável; ------------------------------ 

-----  Restabelecimento do equilíbrio financeiro da Autarquia, nomeadamente numa perspetiva de CP, 

através da adoção de medidas concretas que reduzam a despesa e a dívida dessa natureza; ------------- 

-----  Adequado reporte de informação financeira à DGAL, atento o papel desta entidade em sede, 

designadamente, de acompanhamento e controlo dos limites de endividamento municipal; -------------- 

-----  Criação dos instrumentos necessários à monitorização e cumprimento das obrigações 

resultantes do Plano de Ajustamento subjacente ao PAEL; --------------------------------------------------- 

-----  Superação das fragilidades existentes ao nível da Norma de Controlo Interno e do Plano de 

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. -------------------------------------------------------- 

----- Daí que, a análise e conclusões do relatório de controlo do endividamento e da situação financeira, 

no âmbito das verificações efetuadas pela Inspeção Geral de Finanças, em sede de auditoria financeira 

realizada ao Município de Moimenta da Beira, reportado ao período compreendido entre os anos de 

2009 a 2012, constitui, para nós, motivo de grande preocupação. ------------------------------------------ 

----- Com efeito, face ao quadro de sistemático empolamento ao nível das receitas orçamentais. Tal 

prática possibilitava e potenciava, como sempre dissemos, de forma artificial, a realização e existência 

de elevados montantes de despesa para o pagamento, dos quais não havia disponibilidade financeira 

(2012: M€ 7,6). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Verificamos assim que, entre 2009/2012, foi violado o princípio do equilíbrio orçamental em 

sentido substancial, o que reflete uma gestão orçamental desequilibrada. ---------------------------------- 

----- A dívida municipal, não obstante ter diminuído entre 2009/2012, cerca de M€ 2,4 e 18%, 

continuava a evidenciar, no final de 2012, um nível materialmente relevante (M€ 11) e desadequado 

face ao seu quadro financeiro, ainda que não englobasse o montante de compromissos assumidos e 

ainda não faturados ou equivalente, existente no final daquele ano (m€ 713). ----------------------------- 

----- Donde, não houve, portanto, nenhum “milagre” financeiro na redução do valor da dívida, tal como 

se quer propagandear na explicação dos documentos de Prestação de Contas à Assembleia Municipal e 

nas diversas noticias divulgadas na revista municipal “Alcançar”, apesar de no termo de comparação 

utilizado com o final do ano de 2009, segundo o IGF, a divida municipal contabilizada ser de M€ 13,375, 
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contrariamente ao que tem sido sistemática e erradamente difundido. ------------------------------------- 

----- Não obstante o recurso ao PREDE, o Município de Moimenta da Beira continuava a apresentar, em 

2012, uma situação financeira de Curto Prazo desequilibrada, com um saldo real negativo de operações 

orçamentais (M€ 5,7) e elevado Prazo Médio de Pagamentos a terceiros e fornecedores (477 e 363 

dias), de que decorreram relevantes custos financeiros (juros de mora pago, entre 2009/2012 de m€ 

243). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De salientar, igualmente, que O Município de Moimenta da Beira violou, no ano de 2011, todos os 

limites legais de endividamento, embora cumprindo no ano seguinte, situação que é suscetível de gerar 

responsabilidade financeira sancionatória, por parte do Senhor Presidente da Câmara. Também, aqui, 

não houve nenhum “milagre”, relativamente ao ano de 2009, numa situação financeira, bem mais 

adversa, fruto do investimento realizado nesse fim de ciclo autárquico. ------------------------------------ 

----- Portanto, o relatório da auditoria da IGF, embora não seja alarmante, não é propriamente 

simpático com o Município de Moimenta da Beira, e deve deixar-nos, a todos, alertados e seriamente 

preocupados, o que sempre, aliás, manifestamos, sem qualquer tipo de recurso ao exercício de 

futurologia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Relatório deve ser aproveitado, também, para que se superem os erros, falhas e incorreções 

apontados, pois deste modo os atores políticos estarão melhor habilitados em melhorar a prestação do 

serviço público, introduzindo mecanismos de maior legalidade, racionalidade e seriedade. ---------------- 

----- Pensamos que as orientações e recomendações apontadas pela Autoria da IGF são importantes 

para a ação futura do Município, por forma a cumprir os princípios da transparência, de planeamento 

(orçamentos e GOP) e da prestação de contas, podendo contribuir para um salto significativo na 

melhoria e modernização dos serviços prestados , da melhoria da qualidade de vida dos munícipes e do 

desenvolvimento do Município, bem como no funcionamento e organização interna dos Serviços. -------- 

----- É importante aperfeiçoar e dedicar maior atenção aos mecanismos de controlo interno a nível 

administrativo, contabilístico e político. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Para uma tomada de consciência legítima, objetiva, rigorosa e isenta sobre o controlo de 

endividamento e da situação financeira do Município de Moimenta da Beira, vem o presente Relatório da 
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Auditoria, levada a efeito pela ação inspetiva da IGF, testemunhar e reconhecer muito daquilo que 

afirmamos e concluímos nas diversas declarações de voto insertas nas atas, que ao longo dos 

sucessivos anos (2010, 2011 e 2012), na discussão dos competentes instrumentos de gestão financeira 

(Orçamentos e Prestação de Contas). ------------------------------------------------------------------------- 

----- Com efeito, sempre alertamos, através da análise e conclusões extraídas dos referidos 

documentos para a difícil e preocupante situação financeira do Município de Moimenta da Beira, e que, 

agora, vemos aqui claramente espelhadas e acolhidas, face ao quadro financeiro e de endividamento 

existente.” ============================================================ 

100 - 230/999/000 – ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO – Consulta de 

documentos ========================================================= 

========== Oriundo da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à reunião a 

lista dos compromissos assumidos, por requisição e com a indicação da descrição da 

despesa e fornecedor, bem como a lista de pagamentos efetuados, com indicação da 

descrição da despesa e fornecedor, durante o mês de setembro, último. --------------------- 

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

02.02.04. TESOURARIA 

101 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 29, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 237.895,70 (duzentos 

e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco euros e setenta cêntimos), assim 

discriminado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais ……………….. €  133.603,15 

                            b) Dotações não Orçamentais ………….. €  104.292,55 

   TOTAL: ………………………..€  237.895,70 
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02.02.05. SERVIÇOS DE GESTÃO E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

102 – 310/387/014 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS, 

BALASTROS ELETRÓNICOS MULTINÍVEL E SISTEMAS DE CONTROLO PONTO A 

PONTO – Ratificação de Despacho ======================================= 

========== No seguimento das deliberações tomadas em reuniões ordinárias, 

realizadas em 10 de julho, último, exarada a folhas 214 a 216, ponto 173, do livro de 

atas 150, e em 02 do corrente mês, exarada a folhas 77 e 78, ponto 064, deste livro de 

atas, presente à reunião um Despacho do Senhor Presidente, acompanhado da 

informação nº 88-LS/DPOUA/2015, datada de 23 do corrente mês, da DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, referente ao procedimento 

supra identificado, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------- 

----- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – Que, por despacho do signatário, datado de 29 de setembro do corrente ano, ratificado na 

reunião de Câmara, realizada em 2 de outubro de 2015, foi adjudicado o Lote 2 ao concorrente 

Electrojarm, Lda, pela quantia de 22.915,00 (vinte e dois mil, novecentos e quinze euros) e o Lote 3 ao 

concorrente Electrojarm, Lda, pela quantia de 17.139,66 (dezassete mil, cento e trinta e nove euros e 

sessenta e seis cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------ 

----- 2 – Considerando a informação n.º 88-LS/DPOUA/2015, datada de 23 de outubro do corrente ano, 

do Técnico Superior, Rui Pedro Lopes Cardoso; --------------------------------------------------------------- 

----- 3 – Que, tendo em conta o disposto no artigo 81º, do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, foi a Electrojarm, Lda notificada para apresentar os documentos de 

habilitação (obrigatórios); -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4 – Que, decorrido o prazo estabelecido para a apresentação dos documentos de habilitação, 

verifica-se que a Electrojarm, Lda não apresentou qualquer documento, que haviam sido definidos no 
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Anúncio do Concurso, bem como não se pronunciou sobre a sua não apresentação. ----------------------- 

----- 5 – Que, em 19 de outubro, último, nos termos do n.º 2, do art.º 86.º, do do CCP, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, notificou-se a Electrojarm, Lda para que se pronunciasse, 

por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, a propósito da não apresentação dos documentos 

de habilitação; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6 – Que, terminado o prazo concedido, a Electrojarm, Lda não se pronunciou sobre a não 

apresentação dos documentos de habilitação. ---------------------------------------------------------------- 

----- 7 – Que, é urgente a celebração dos contratos, de forma a cumprir os prazos subjacentes à 

candidatura denominada ILUPUBDOURO, aprovada pelo POVT; --------------------------------------------- 

----- 8 – Que, não é possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal; ----------------------------- 

----- Determino: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 – Que, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 86.º, do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação do Lote 2 ao concorrente Electrojarm, Lda, pela quantia de 

22.915,00 (vinte e dois mil, novecentos e quinze euros) e do Lote 3 ao concorrente Electrojarm, Lda, 

pela quantia de 17.139,66 (dezassete mil, cento e trinta e nove euros e sessenta e seis cêntimos) 

encontra-se caducada; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2 – Que, nos termos do n.º 3, do art.º 86.º, do diploma acima referido, adjudico o lote 2 e o lote 3 

às propostas ordenadas em lugar subsequente, ou seja, o Lote 2 ao concorrente SISTELMAR – 

Sociedade de Construções, Lda, pela quantia de 30.503,17 (trinta mil, quinhentos e três euros e 

dezassete cêntimos) e o Lote 3 ao concorrente EYSSA-TESIS – Tecnologia de Sistemas Eletrónicos, SA, 

pela quantia de 19.458,00 (dezanove mil, quatrocentos e cinquenta e oito euros), ao qual acresce o IVA 

à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3 - Que, considerando o disposto no artigo 98º., do Decreto –Lei 18/2008, de 29 de janeiro,  

aprovo as minutas dos contratos, devendo-se proceder ao seu envio aos respetivos adjudicatários; ---- 

----- 4 - Tendo em conta o disposto no artigo 81º, do diploma atrás referido, se proceda à notificação 

dos adjudicatários para a apresentação dos documentos de habilitação; ----------------------------------- 

----- 5 - Que, tendo em conta o disposto no nº. 1, do artigo 77.º, atrás referido, se proceda à 



 Fl.131 
____________ 

 

____________ 

2015.10.30 
 

L iv º .  151  
                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 

                                                                   

 

notificação de todos os restantes concorrentes; -------------------------------------------------------------- 

----- 6 - Que este despacho seja ratificado na primeira reunião de Câmara a realizar após a sua 

emissão, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 

35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ================================= 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

“OBRAS MUNICIPAIS” 

 “Edifícios Públicos e Equipamentos Educativos” 

103 - 310/302/433 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Conta final - Aprovação ========================================= 

========== Oriunda do Técnico Superior, RUI JORGE MARANTES DIAS GOMES 

CORREIA, presente à reunião a informação, com a referência INF 5-RJ/DPOUA/2014, 

datada de 26 de março de 2014, que acompanha a conta final da empreitada em 

epígrafe, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte 

integrante, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- 

----- “A presente informação surge no seguimento do despacho do Sr. Vereador em Regime de Tempo 

Inteiro Eng. António José Teixeira Caiado, aos 25/03/2014, o qual refere que “À DPOUA”, efetuado no 

ofício enviado pela firma Floponor, Florestas e Obras Públicas do Norte, S.A subscrito pelo, 

representante da firma Sr. Secundino do Nascimento, registado com o n.º 1609, aos 25/03/2014, Proc. 

n.º 310/302/433, refere que “... no seguimento da vossa notificação de conta final, vimos por este meio 
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informar que aceitamos a mesma e que será assino o documento original brevemente.”. ----------------- 

----- No seguimento do supra mencionado informa-se que Diretor de Obra Eng. José António Batista 

Martins, já procedeu à assinatura da conta final, encontrando-se o processo em condições de ser 

aprovado pela Câmara Municipal.” -----------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final nos 

termos da informação técnica. ============================================ 

“ESTUDOS E PROJETOS” 

104 - 340/325/100 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTUDO PRÉVIO PARA O 

CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA E PÓLOS EDUCATIVOS DE SEVER, 

ALVITE, LEOMIL, CARIA E VILA DA RUA - Liberação de caução =============== 

========== Oriunda do Chefe da Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e 

Ambiente, presente à reunião a informação, com a referência 91-LS/DPOUA/2015, 

datada de 26 do corrente mês, com o seguinte teor: ------------------------------------------------ 

----- “A presente informação surge perante a solicitação da empresa requerente, para que seja liberada 

a caução, que a mesma prestou no âmbito do contrato celebrado com a Câmara Municipal de Moimenta 

da Beira para a “ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTUDO PRÉVIO PARA O CENTRO ESCOLAR DE 

MOIMENTA DA BEIRA E PÓLOS EDUCATIVOS DE SEVER, ALVITE, LEOMIL, CARIA E VILA DA RUA”. ------ 

----- Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, a requerente apresentou 

comprovativo de depósito à ordem da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, na Caixa Geral de 

Depósitos, ocorrido em 26 de fevereiro de 2007, no valor de 1.122,97€, (mil, cento e vinte e dois euros 

e noventa e sete cêntimos), correspondente a 5% do valor da adjudicação, nos termos dos artigos 69.º 

e 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. ------------------------------------------------------------ 

----- Na realidade, em cumprimento das obrigações contratuais, a requerente produziu e entregou os 

estudos prévios em causa. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Neste momento, decorrido o prazo de 30 dias estipulado no n.º 1, do artigo 71.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, entende-se haver condições para a liberação da caução.” --------------------- 

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica atrás transcrita, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, proceder à libertação total da referida caução. ========== 

02.03.02. GABINETE DE AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E HIGIENE PÚBLICA 

105 - 350/331/000 - SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

URBANOS NO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA E SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS 

CONTENTORES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE RESÍDUOS 

URBANOS - Concurso público - Aprovação ================================ 

========== Oriunda da Técnica Superior, MARIA JOÃO RIBEIRO COSTA LIMA, 

presente à reunião a informação, com o n.º GA – 2015/07, datada de 6 do corrente mês, 

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

----- “A presente informação surge no seguimento de dar cumprimento ao Despacho de Sua Ex.ª, o Sr. 

Vereador em Regime de Permanência, Eng.º António José Teixeira Caiado, de 19 de agosto de 2015, 

exarado na informação ref.ª GA – 2015/02, de 28/04/2015. ------------------------------------------------ 

----- A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece a delimitação de poderes, bem como a 

transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, concretizando assim os princípios 

da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. ----------------------------------------- 

----- No seu Artigo 23º, a referida Lei estabelece que é da competência dos Municípios várias 

atribuições, designadamente no domínio do Ambiente e Saneamento Básico. ------------------------------ 

----- Por lado, o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 

dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, bem como alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, impõe, no n.º 2 do seu Artigo 5.º, que os resíduos urbanos 
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(RU) cuja produção diária não exceda 1100 l por produtor, são da responsabilidade dos Municípios. ----- 

----- Neste contexto, e dado que atualmente o Município de Moimenta da Beira não dispõe de meios 

materiais e humanos para assegurar a correta e eficiente gestão dos resíduos urbanos produzidos na 

sua área de jurisdição no que se refere ao sistema “em baixa”, bem como tendo estes serviços sido 

assegurados por prestação de serviços, em 28 de abril do presente, pela Informação GA – 2015/02, a 

signatária propôs que se desse início a um procedimento de concurso públicos para contratação de nova 

prestação de serviços, visto que o contrato então em vigor iria ter o seu teminus ainda no decorrer do 

mesmo ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, esta informação tem como intuito propor a V/ Ex.ª o caderno de encargos e o programa de 

concurso anexos, que a serem aceites, poderão servir de suporte para o lançamento de um concurso 

público internacional para a prestação dos serviços em epígrafe, com preço base de € 320.000,00 

(trezentos e vinte mil euros) e com prazo de execução de dois anos. --------------------------------------- 

----- O valor apresentado para o custo total da prestação de serviços tem em conta as melhores 

estimativas e preços de mercado para os serviços propostos para uma execução de 24 meses.” --------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, 

segundo a qual o encargo respeitante à referida prestação de serviços se encontra 

prevista no Plano de Atividades Municipal, para o ano de 2016, com uma dotação de € 

170.000,00 (cento e setenta mil euros). ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- a) Aprovar o Programa de Procedimento, o Caderno de Encargos e a Estimativa 

Orçamental, nos termos do disposto no nº. 2, do artigo 40.º, do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; ---------------------------- 

----- b) Proceder à abertura de um procedimento de concurso público internacional, nos 

termos da alínea b), do artigo 20.º, do referido Código dos Contratos Públicos, com um 
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valor base de € 320.000,00 (trezentos e vinte mil euros) e um prazo de execução de 24 

meses; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- c ) Nomear, nos termos do artigo 67.º, do Código dos Contratos Públicos, o seguinte 

Júri: Presidente: Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, Vogais Efetivos: Técnicos Superiores, JOÃO PEDRO MARQUES 

RODRIGUES, que substitui o Presidente nas faltas e impedimentos e MARIA JOÃO 

RIBEIRO COSTA LIMA; Vogais Suplentes: Técnicos Superiores, EDUARDO DE 

CARVALHO SEIXAS e ANA PAULA CARVALHO SOARES COUTINHO. ============ 

“OBRAS PARTICULARES” 

106 - 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, “PROCESSO SIMPLES DEFERIDO”, “PROJETOS DE 

ARQUITETURA DEFERIDOS” e “PROJETO DE ESPECIALIDADES DEFERIDO” 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. ------------- 

PROCESSO SIMPLES DEFERIDO: ======================================= 

----- CARLOS FILIPE OLIVEIRA LOPES para construção de um muro de vedação com 8 

m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Outeiro, freguesia de Paçô, a que se 
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refere o Proc.º n.º 73.15. ------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUTETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- LUÍS ISMAEL LEITÃO, para alteração ao projeto de construção de uma moradia 

unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar denominado Ónia, nesta Vila de Moimenta 

da Beira, a que se refere o Proc.º 60.10; ---------------------------------------------------------------- 

----- PAULO JORGE NUNES GOMES, para alteração ao projeto de construção de um 

armazém destinado a arrumos agrícolas, sito no lugar denominado Seixo, Freguesia de 

Vilar, a que se refere o Proc.º 74.10; --------------------------------------------------------------------- 

----- ALFREDO DA SILVA LIBÓRIO, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita 

na Rua do Outeiro, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º 55.15; ------------------------ 

----- BELMIRA ALDINA DE SOUSA CARDOSO VILAÇA, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Queimadas, 

Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º 65.15. --------------------------------------------------- 

PROJETO DE ARQUTETURA DEFERIDO: ================================= 

----- PAULO JORGE NUNES GOMES, para alteração ao projeto de construção de um 

armazém destinado a arrumos agrícolas, que está a levar a efeito no lugar denominado 

Seixo, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º 74.10. ----------------------------------------- 

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

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Educação” 
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107 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016 =========================================================== 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 28-RIC/UODSCE/2015, 

datada de 26 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da listagem dos alunos, instruída de 

acordo com o artigo 4º., do Decreto-Lei nº. 55/2009, de 02 de março, referente aos 

auxílios económicos para o ano letivo 2015/2016, cujo encargo a assumir, no período de 

novembro a dezembro do corrente ano, é no montante de € 1.175,70 (mil cento e 

setenta e cinco euros e setenta cêntimos), sendo o encargo relativo ao fornecimento de 

“refeições” de € 970,90 (novecentos e setenta euros e noventa cêntimos), e “material 

escolar” de € 204,20 (duzentos e quatro euros e vinte cêntimos), acompanhada da 

respetiva informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, referente à assunção dos 

inerentes encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida listagem e 

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, nos termos da informação supra 

mencionada. ========================================================= 

108 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016 – NEE Necessidades Educativas Especiais ======================= 

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

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a Informação n.º 25-RIC/UODSCE/2015, 
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datada de 06 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, acompanhada da listagem dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, referente aos auxílios económicos para o ano letivo 

2015/2016, cujo encargo a assumir, no período de novembro a dezembro do corrente 

ano, é no montante de € 108,58 (cento e oito euros e cinquenta e oito cêntimos), sendo 

o encargo relativo ao fornecimento de “refeições” de € 62,78 (sessenta e dois euros e 

setenta e oito cêntimos), e “material escolar” de € 45,80 (quarenta e cinco euros e 

oitenta cêntimos), acompanhada da respetiva informação da SECÇÃO DE 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida listagem e 

autorizar o pagamento dos respetivos encargos, com referência aos escalões ali 

indicados. =========================================================== 

109 - 710/714/400 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transporte Escolar – Pedido de 

isenção de pagamento de meio passe escolar ============================== 

========== Presente à reunião um pedido de isenção de pagamento de meio passe 

escolar de um aluno a frequentar o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no 

corrente ano letivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o referido pedido à apreciação da UNIDADE ORGANICA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA E EDUCAÇÃO, foi elaborada a Informação 

n.º 16.AM/UODSCE/2015, datada de 14 do corrente mês, que nesta ata se considera 

integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, caso seja deferida a 
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pretensão, os encargos inerentes com o pagamento de meio passe, corresponde ao 

montante de €89,90 (oitenta e nove euros e noventa cêntimos) para o município, com 

efeitos a partir do mês de novembro, inclusive. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação técnica acima referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o referido pedido de isenção de pagamento de meio passe 

escolar, com efeitos a partir do mês de novembro, inclusive. ===================== 

110 – 710/714/800 – EDUCAÇÃO – PRÉMIO DE MÉRITO ESTUDANTIL – Aprovação 

da Lista Final ======================================================== 

========== Oriunda do Senhor Vice-Presidente da Câmara, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião informação, datada 

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

----- “A atribuição do Prémio de Mérito a Alunos com Dificuldades Económicas, Matriculados no Ensino 

Superior”, para o ano letivo de 2013/2014, teve o seu veredicto no dia dezoito de setembro de 2015, 

conforme a documentação que aqui se anexa: a ata e o quadro de avaliação e seleção. ----------------- 

----- De acordo com o regulamento, no seu artigo 16º - Divulgação dos resultados, ponto um (1-Após 

aprovação das listas pela Câmara Municipal, será dado conhecimento da decisão aos candidatos, 

podendo estes reclamar da decisão no prazo de 10 dias úteis a contar da data do correio.). Assim, deve 

ser colocada à consideração da Câmara Municipal a aprovação da listagem que aqui se apresenta.”------ 

----- A referida informação vem acompanhada da ata da comissão de análise do quadro 

de avaliação e seleção, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida lista final, 
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devendo ser dado conhecimento da mesma aos respetivos candidatos, nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 16.º, do Regulamento Municipal de Moimenta da Beira 

para Atribuição de Prémio de Mérito a Alunos com Dificuldades Económicas, 

Matriculados no Ensino Superior. ========================================== 

02.04.04. GABINETE DA CULTURA/BIBLIOTECA MUNICIPAL 

111 – 710/999/000 – REDE DE JUDIARIAS DE PORTUGAL – ROTAS DE SEFARAD – 

Proposta de integração ================================================ 

========== Oriunda do Senhor Vice-Presidente, FRANCISCO ALEXANDRE DOS 

SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma proposta, datada de 23 do 

corrente mês, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------- 

----- “O nosso município, como outros, apresenta um conjunto de referências culturais e históricas que 

nos colocam dentro do que se pode chamar a “Herança Judaica”. Várias são as manifestações da 

Cultura Judaica no nosso espaço territorial. Estas evidências são sublinhadas por testemunhos 

patrimoniais e de documentação que atestam a influência distinta desta civilização em várias 

freguesias. Estas circunstâncias levaram à promoção do encontro com a Rede de Judiarias de Portugal - 

Rotas de Sefarad. A possibilidade de estarmos conjuntamente com outros municípios apresenta-se 

como mais um impulso para o município, repleto de vantagens em vários campos do desenvolvimento 

local, como se pode claramente entender pelos muitos pressupostos aqui deixados. ---------------------- 

----- A História de um Povo será sempre multifacetada, com uma diversidade de contributos 

civilizacionais que em conjunto formam muito do que é hoje o seu modo de estar no mundo. Esta 

história só ganha sentido se as pessoas a conhecerem e se reconhecerem nela, sem ambiguidades e 

sem preconceitos. Quando se apresentam novos elementos que indiciam contributos a essa história é 

imperioso iniciar um trabalho para encontrar, descobrir, investigar, ultrapassar situações bloqueadas 

pela emoção, contextualizar factos, procurar atingir a verdade e só então se pode entregar a todos essa 
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herança cultural que se adiciona à sua história e favorece a identidade desse povo. Estamos conscientes 

desta “herança judaica” e da responsabilidade perante a nossa história. Implementar um trabalho de 

levantamento dessas manifestações e do seu estudo por todo o território concelhio afigura-se como 

necessário, mas o reconhecimento deste pode passar pelo filtro desta Rede de Judiarias de Portugal e 

esta é uma das razões que justifica o pedido de adesão do nosso município. ------------------------------- 

----- A resposta ao que é a Rede de Judiarias de Portugal - Rotas de Sefarad encontra-se na 

apresentação que se faz no seu lugar da internet e “é uma associação com caráter público mas de 

direito privado e que tem por fim uma atuação conjunta, na defesa do património urbanístico, 

arquitetónico, ambiental, histórico e cultural, relacionado com a herança judaica (artº. 1º dos 

Estatutos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, a Rede de Judiarias de Portugal, fundada em dezassete de março de 2011 pretende 

conjugar a valorização histórica e patrimonial com a promoção turística, ação que ajudará igualmente a 

descobrir uma forte componente da identidade portuguesa e peninsular. ----------------------------------- 

----- O contributo dos judeus portugueses para a história do mundo foi enorme; desde a ciência náutica 

que há mais de 500 anos deu ao país um avanço decisivo para o início da globalização, à evolução da 

economia mundial e da medicina, muitos foram os setores em que o papel dos sefarditas nacionais se 

tornou preponderante”. in - http://www.redejudiariasportugal.com/index.php/pt/. ------------------------ 

----- Após algumas reuniões com pessoas de reconhecida formação do nosso município, próximos de 

historiadores e arqueólogos interessados nesta temática, onde o Sr. Presidente da Câmara teve especial 

intervenção, foi promovido um encontro com representantes da Rede de Judiarias de Portugal - Rotas 

de Sefarad, nomeadamente com o Dr. Jorge Patrão na qualidade de Secretário-Geral. Aqui se entendeu 

que os indícios apresentados justificam um pedido municipal de integração neste grupo de municípios, 

nesta primeira fase e que aqui se coloca à consideração de V. Ex.ª, sendo seguido por um processo de 

investigação conducente à apresentação posterior de uma candidatura a esta associação que demonstre 

a “Herança Judaica no Município de Moimenta da Beira”.” --------------------------------------------------- 

http://www.redejudiariasportugal.com/index.php/pt/
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a integração do 

Município de Moimenta da Beira na “Rede de Judiarias de Portugal - Rotas de Sefarad”. 

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, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 

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

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

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

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


