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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CATORZE DE DEZ EMBRO ANO DE 

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

ATA N.º 05/2015 

========== Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, realizou-

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

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

a todos os seus membros. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves e pelo Segundo Secretário, António Pedro 

Pereira Dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dando cumprimento ao estipulado no n.º 1, do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, passou-se, então, à realização da chamada, verificando-se a presença dos 

seguintes membros: Alcides José de Sousa Sarmento, José Manuel de Andrade Ferreira, 

Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Maria Dulce Rodrigues de 

Andrade Cardoso, António Pedro Pereira Dias, Sidónio Clemêncio da Silva, Jorge Mota dos 

Santos, Teresa Cecília Coelho Carvalho, Sidónio da Silva Meneses, Susana Duarte Morais, 

António Francisco Pinto Reis, Maria Emília Martins Gomes da Costa, António José de 

Macedo, Celita Maria Pereira Leitão, Fábio Ricardo Morgado Gomes e os senhores 

Presidentes de Junta das Freguesias de Alvite, António José Monteiro dos Santos, de 

Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Cabaços João Benedito de Jesus Xavier, 
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de Caria Armando Nunes Mota, de Castelo Vítor Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil 

José Luís dos Santos Rosário, de Passô Domingos Manuel dos Santos Martinho, de 

Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, de Rua, António Manuel Pinto 

da Silva, de Sarzedo ,Helena Maria Correia dos Santos Seixas, de Sever ,Marcelino Ramos 

Ferreira,  União de Freguesias Paradinha e Nagosa, André Trindade de Sousa, União de 

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

Freguesias Peva e Segões , Pedro João de Jesus Sousa.  ------------------------------------------- 

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

António José Tojal Rebelo, António Humberto Paiva Matos, Carlos Alberto de Meneses 

Bento (por razões de saúde), Cláudia Marisa Gomes Rodrigues, Francisco José Cardoso 

de  Moura, Presidente da Junta da Freguesia de Baldos João Augusto Gomes Oura e o 

Presidente da Junta da Freguesia do Vilar, Fernando Manuel dos Santos Vilaça. ======== 

===== De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, Alcides José So usa 

Sarmento , colocou à votação a Ata da Sessão Ordinária realizada em 29 de setembro  

de dois mil e quinze, cuja leitura foi dispensada, por unanimidade, em virtude do texto ter 

sido distribuído previamente a todos os Membros. ------------------------------------------------------- 

Deliberado: Aprovar por maioria, com vinte sete votos a favor e duas abstenções dos 

Presidentes de Junta das Freguesias de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima 

Rebelo Gomes, da Rua, António Manuel Pinto da Silva, e das Uniões de Freguesias de 

Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes, por não terem estado presentes 

na referida sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===== O senhor  Presidente da Assembleia deu conhecimento e mandou distribuir a todos 
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os membros, o e-mail oriundo da Assembleia Municipal  de Viseu, o qual divulga a “Moção: 

Pela Instalação das Juntas Médicas da ADSE no Município de Viseu”, e aprovada, por 

unanimidade, na sessão ordinária, realizada no dia 09 de novembro de 2015, pela 

Assembleia Municipal daquele Município. ------------------------------------------------------------------ 

----- Refere que o que está aqui em questão, é o mencionado nos pontos 4 e 5, desta 

moção, em que “4. (…) pretendemos que Viseu passe a dispor de juntas Médicas ADSE, 

contribuindo deste modo para que os nossos concidadãos evitem desgastar ainda mais a 

sua saúde com as deslocações que têm de efetuar para se apresentar àquele serviço sito 

em Coimbra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Dada a interioridade do Distrito de Viseu, reivindicamos que os nossos concidadãos 

beneficiários do subsistema da ADSE possam usufruir dum tratamento semelhante àquele 

que é concedido aos homólogos de Faro, que apenas têm de efetuar deslocações dentro  

do seu próprio Distrito.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dado que não houve nenhuma proposta, a Assembleia Municipal de Moimenta da 

Beira tomou conhecimento da Moção e, por unanimidade, declarou que está solidária com 

esta posição, facto de que deve ser informada a Assembleia Municipal de Viseu. -------------- 

----- O Membro da Assembleia, António Francisco Pinto Rei s, interveio, dizendo que 

deve haver a mesma posição para com a região Norte, no que se refere à saúde, dando o 

exemplo de, em tempos, ter havido  uma moção oriunda de Lamego.------------------------------ 

----- O senhor Presidente da Assembleia  respondeu  que cada moção é diferente e, se 

não teve este tratamento, foi porque não houve propostas feitas pela  Assembleia. ----------- 

----- De seguida, a  primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves , propôs e leu o  
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seguinte: A Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, reunida em 14 de dezembro de 

2015, tomou conhecimento da Moção enviada pela  Assembleia Municipal de Viseu, pela  

instalação das juntas médicas da ADSE, no município de Viseu, e declara que está 

solidária com esta posição. Esta redação foi aprovada por unanimidade dos presentes.------ 

===== Foram, então, propostos e aprovados por unanimidade dos presentes votos de 

pesar pelo falecimento de dois ex-Presidentes da Junta de Freguesia e, como tal, por 

inerência de funções, foram também membros desta Assembleia: Fausto de Jesus 

Alexandre,  Presidente da Junta de Freguesia de Peva, e Carmindo Pimenta Aguiar, 

Presidente da Junta de  Leomil. A Mesa deverá dar conhecimento às  respetivas famílias 

deste voto de pesar. ===================================================== 

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

Municipal, aberto uma ronda de inscrições, dando a palavra ao Membro da Assembleia  

Municipal, António Francisco Pinto Reis , que pediu para ser informado pela  Mesa, 

relativamente às Moções aprovadas na sessão de 30 de abril. Nessa reunião, foi logo 

adiantado que o dia 1 de junho era uma data muito em cima, porque havia outra atividade, 

mas foi prometido que, até ao final do ano, haveria uma assembleia participativa dos jovens 

e outra até maio do próximo ano. Pretendia conhecer o caminho de preparação para a 

realização das duas assembleias, dirigidas e discutidas pelos jovens e observadas pelos 

seniores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Além disso, propôs à Mesa que ficasse registado mais um momento de grande 

satisfação cultural que o Concelho teve a honra de receber  com a  atribuição do prémio 

“Fundação Calouste Gulbenkian”  ao historiador natural de Moimenta da Beira, Jaime 
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Ricardo Gouveia, que através da publicação “A quarta porta do inferno” recebeu este 

distinto galardão. Assim, a sua proposta vai no sentido de que seja feito um voto de louvor 

pelo galardão que o historiador obteve.  -------------------------------------------------------------------- 

----- Continuando no uso da palavra, apresentou duas propostas, tendo a primeira  a ver 

com uma medida para o desenvolvimento económico e que se transcreve: “1. Que a 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira promova a criação urgente do Conselho 

Estratégico Empresarial que terá como objetivo analisar a situação económica e social do 

concelho, que perspetiva das empresas e trabalhadores que, prioritariamente, tenham a 

oportunidade de propor às entidades decisórias do desenvolvimento local, as medidas que 

se mostrem adequadas à resolução das questões que contribuem para o desenvolvimento 

local. A autarquia tem, assim, a oportunidade de preparar melhor os instrumentos 

disponíveis e úteis para desenvolver, no Município, as políticas e medidas de revitalização 

da economia para fixar as empresas que aqui trabalham, atrair novos investimentos, 

diversificar as atividades e articular os interessas e os conhecimentos, criando um 

ambiente propício à realização de negócios e desenvolvimento regional. ------------------------- 

----- 2. Caberá à autarquia disponibilizar condições para incentivar, desenvolver o 

conhecimento mais estreito, entre os empresários, fazer circular informação relativa a 

projetos programas e concursos públicos. Cativar e contribuir para a formação de recursos 

humanos na área económica e empresarial. Caberá ao conselho empresarial proceder ao 

levantamento, sistematizado, dos obstáculos ao desenvolvimento do comércio e indústria e 

serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A esta Assembleia Municipal caberá manifestar toda a disponibilidade para conduzir e 

promover um sinal de proximidade, entre a autarquia e os investidores no concelho, 

motivando pela confiança e pela expetativa e providenciar que à mesma mesa se possam 

juntar  representantes e técnicos da Autarquia, dos Serviços da Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento da Região Norte e, naturalmente, do tecido empresarial”. -------------------

----- Solicitou a discussão e a aprovação do início da Comissão de construção de um 

Conselho Empresarial Local de forma a articular com a Câmara Municipal.-----------------------

----- Quanto à segunda proposta, referiu que, consultado o site da Câmara Municipal do 

Município, verificou e reproduziu o texto “o Ambiente já é atualmente uma opção e 

prioridade estratégica por parte do executivo, desta autarquia, orientando a sua atuação e 

intervenção em diversas frentes, nomeadamente, no que diz respeito ao fornecimento de 

água de qualidade, ao tratamento das águas residuais, ao tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos, à sensibilização ambiental, à proteção de espécies endógenas, à defesa dos 

espaços verdes, em prol de um desenvolvimento sustentável”. -------------------------------------- 

----- Também referiu que está escrito “julga-se  que qualquer política de ordenamento do 

território deve ser entendida como um processo contínuo, flexível e dinâmico. A linha 

condutora de qualquer processo de planeamento e ordenamento do território deve ser a 

adequação das ações de base territorial a uma estratégica de desenvolvimento estruturada 

em função das dinâmicas sócio económicas do território municipal e regional, amplamente 

participado regionalmente”. Isto é o que está no site do Município. ----------------------------------

----- Pegando, exatamente, nestes pontos e na participação, começou por trocar alguns 

pontos de vista. As paisagens humanizadas, em constante alteração, são a expressão de 
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complexas interações Homem – Natureza, mas também obras coletivas, na medida em que 

resultam de uma ação continuada de múltiplas gerações. Desempenha importantes 

funções de interesse público, nos campo cultural, ecológico, ambiental e social e constitui 

um recurso favorável à atividade económica, cuja proteção, gestão e ordenamento 

adequados podem contribuir para a criação de emprego.  -------------------------------------------- 

----- Julga que o interesse cultural é muito relevante, designadamente, o histórico, o 

arqueológico, o arquitetónico, o documental e o etnográfico. Já há determinados 

levantamentos que têm sido feitos a nível local que  refletem a riqueza, a  memória, a 

antiguidade e  a autenticidade do Município de Moimenta da Beira e da sua região.----------- 

----- Pensa que  o património cultural não é só o conjunto de bens materiais e imateriais de 

interesse cultural relevante, mas também, quando for caso disso, os respetivos contextos 

que, pelo seu valor de testemunho, julga que é importante que começamos a pensar no 

ordenamento e na gestão das nossas paisagens culturais que deverão ter em atenção as 

normas legais nacionais, mas também outros documentos internacionais que enquadram e 

orientam as atuações neste âmbito. Recorda a  *Convenção sobre a Proteção do 

Património Mundial, Cultural e Natural (UNESCO 1972 Carta do Património Vernáculo 

Construído (ICOMOS,1998). ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em Síntese, o património paisagístico de Moimenta da Beira é,  neste momento, já um  

espaço territorialmente  bastante significativo e que será mais do que o simples somatório 

dos valores patrimoniais presentes, tanto naturais como culturais. Tais valores não surgem 

isolados, mas sim num contexto paisagístico que lhes dá sentido e nos permite 

compreendê-los na sua dinâmica temporal  e espacial – origem, evolução, estado atual e 
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tendências futuras. Tal como está previsto na Lei de Bases do Património, poderá então 

considerar-se a vantagem de promover, em Moimenta da Beira, um estudo e a 

concretização  de estruturas locais para a identificação, a caraterização e a preservação do 

Património Paisagístico Local, preservando, desta forma, o Património e a Paisagem e 

colocá-la ao serviço de todos e para uso de todos. ------------------------------------------------------ 

----- Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia  esclareceu que as duas 

propostas  apresentadas à Mesa têm de serem discutidas e votadas, pelo que serão 

agendadas para a próxima sessão. --------------------------------------------------------------------------

----- A propósito da Moção Participativa dos Jovens, acrescentou que existe no 

Agrupamento  um clube de cidadania e Parlamento Europeu, em que os nossos jovens 

participam todos os anos e,  as propostas passam e ganham quase sempre a nível distrital 

e mesmo na Assembleia da República. Foi contactada a responsável para se fazer algo do 

género a nível municipal, isto é, uma Assembleia Municipal  Jovem, talvez em abril ou 

maio, que é a época. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao louvor a respeito do prémio Gulbenkian atribuído ao Doutor Jaime 

Ricardo Gouveia, abriu-se um espaço para discussão, antes da votação. Usou, então, da 

palavra a primeira secretária, Maria Teresa Adão Chaves , que, após  cumprimentar 

todos os presentes, começou por explicar  o porquê da sua intenção de se abster na 

votação, porque é de opinião que não se pode cair na generalização dos votos de louvor 

para evitar que não se louve nada, nem ninguém. Concorda com a expressão usada de 

“uma satisfação cultural”, mas um louvor não se justifica. Votaria a favor de uma “satisfação 
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cultural”, já que se trata de um investigador moimentense que viu o seu trabalho 

reconhecido e, por isso, estamos muitos satisfeitos e muito contentes. ----------------------------

===== Usando da palavra, o Membro da Assembleia Municipal, António Francisco 

Pinto Reis,  manteve a proposta que esta Assembleia Municipal reconheça a satisfação 

cultural e promova um voto de reconhecimento registado em ata ao Dr. Jaime Ricardo 

Gouveia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Colocada à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos 

presentes, reconhecer a satisfação cultural para o município e um voto de reconhecimento 

ao Dr. Jaime Ricardo Gouveia pelo seu trabalho. ================================ 

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal  deu, então, a palavra ao  senhor 

Presidente da Câmara, José Eduardo Lopes Ferreira , que,  no uso da palavra e após os 

respetivos cumprimentos, reforçou o convite  a todos os membros da Assembleia Municipal 

para estarem presentes na Ceia de Natal da Câmara Municipal, a realizar no dia vinte e um 

do corrente mês, pelas dezanove horas,  na cantina da Escola Secundária de Moimenta da 

Beira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sobre o que propôs o senhor deputado António Reis e para poder ajudar na discussão 

de uma das propostas, informou que está em desenvolvimento, há algum tempo, a 

constituição de uma Associação Empresarial, que poderá vir a designar-se “da região de 

Moimenta da Beira”. Essa Associação Empresarial está a ser desenvolvida pelos diversos  

empresários, entre os quais com empresas no nosso Parque Industrial, com 

acompanhamento  da Câmara Municipal, mas sempre deixando a maior liberdade aos 
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empresários para constituírem a sua própria associação. No entanto, como se pretende 

uma abrangência territorial cada vez maior, porque é cada vez menos possível 

desenvolvermo-nos sozinhos e temos, cada vez mais, uma maior implantação em termos 

regionais, propõe que esse Conselho Estratégico Empresarial não seja, apenas, em 

Moimenta da Beira, mas da região de Moimenta da Beira, pois, assim, beneficiará todos e 

toda a região--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade do Município, nos 

termos da alínea c), nº. 2, artigo 25º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro”. ------------------

------ O senhor  Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de inscrições e, 

como não houve participações, o assunto considerou-se apreciado.--------------------------------

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

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

“ Apreciação, discussão e aprovação do novo Regimento da Assembleia Municipal de 

Moimenta da Beira, nos termos da alínea a), do nº 1, do artigo 26º., da Lei nº. 75/2013, de 

12 de Setembro”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal  lembrou que todos os membros que  

receberam o projeto do novo Regimento da Assembleia Municipal, como proposta da 

Comissão, e agradeceu o contributo da Comissão, considerando o Regimento equilibrado e 
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muito próximo do anterior, tirando as necessidades de adaptação à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A ronda de inscrições para a discussão e  eventuais propostas de alteração foi 

abertas, dando-se a palavra ao Membro da Assembleia Municipal, Maria Emília Martin s 

Gomes da Costa ,  que, após os cumprimentos, referiu que o regimento tem muitos erros 

de concordância verbal. Ficou contente com o artigo 13.º e o facto de os membros da 

Assembleia passarem a ter um cartão de identificação. ===================== 

===== Usando, de seguida, da palavra, o Membro da Assembleia Municipal, António 

Francisco Pinto Reis,  começou por perguntar quando entrava em vigor o Regimento e 

levantou uma questão a respeito da aplicação do artigo 40.º (Participação dos membros da 

Câmara Municipal) “….os vereadores devem assistir…”, se é o verbo dever, quais serão as 

consequências de não estarem presentes nas sessões. -----------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal   respondeu à primeira questão, dizendo que 

o Regimento entra em vigor imediatamente, ouseja, na próxima sessão. Quanto à segunda 

questão, pensa que as consequências não estão previstas na lei e tal redação resulta, 

unicamente, da própria lei, sendo que o dever é mais ético do que propriamente jurídico. 

De imediato, o assunto foi colocado à votação, conforme estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da 

lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, 

aprovar o novo Regimento desta Assembleia Municipal. ==========================  
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===== Passou-se ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia “ Apreciação e aprovação 

do Regulamento da Comissão Municipal de Proteção Civil de Moimenta da Beira, nos 

termos da alínea g), do nº 1, do artigo 25º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro” ---------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao senhor Presidente da Câmara  

Municipal um esclarecimento sobre este assunto, o qual começou por referir que, nos 

termos da lei, este regulamento é obrigatório, foi elaborado no seio da própria comissão 

que foi constituída para este efeito, posteriormente, foi aprovado pela câmara municipal e 

esteve em discussão pública num período de trinta dias, a fim de os cidadãos se poderem 

pronunciar. Da discussão pública, não resultou nenhuma adenda, nem nenhuma 

recomendação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Procedeu à leitura das competências e da composição desta Comissão Municipal de 

Proteção Civil. A constituição desta Comissão assegura, para além do cumprimento da lei, 

a questão da proteção civil, dado que este conjunto de elementos tem desenvolvido o 

trabalho que lhes compete para garantir a segurança e a proteção do cidadão nos termos 

das suas competências. ==================================================-

---- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de 

inscrições e deu a palavra ao Membro da Assembleia Municipal, Maria Emília Martin s 

Gomes da Costa,  que quis saber se já existe o Comandante Operacional Municipal, dado 

ser um cargo remunerado. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Em rresposta, o Presidente da Câmara  esclareceu que esta função de Comandante 

Operacional Municipal existe, desde 2007 ou 2008. Nessa altura, os Municípios podiam 
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contratar alguém para esta função. O Município de Moimenta da Beira, em 2008,  contratou 

o Comandante dos Bombeiros, para desempenhar essa função. Esse desempenho é feito 

por períodos em comissão de serviço,  por três anos, e, até agora, têm sido 

frequentemente renovados. Neste momento, é a última prorrogação geral possível, pelo 

que tem de ser feito  um concurso ao qual podem concorrer candidatos em determinada 

situação. Quando ocorrer esse momento, será ao abrigo da nova lei. ------------------------------ 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  colocou o assunto à 

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

DELIBERAÇÃO : A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, 

aprovar o Regulamento da Comissão de Proteção Civil de Moimenta da Beira, nos precisos 

termos apresentados e aprovados na reunião de câmara realizada em  dezasseis de 

outubro  do corrente ano. ================================================== 

===== Passou-se para o  Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia , “Inspeção Geral 

de Finanças – controlo do endividamento do Municipio de Moimenta da Beira – Apreciação 

do Relatório de Auditoria, nos termos da alínea o), do nº 2, do artigo 35º., da Lei 75/2013, 

de 12 de Setembro” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O senhor  Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal que fizesse um breve esclarecimento sobre este assunto.--------------------

===== O senhor  Presidente da Câmara Municipal começou por dizer que fará uma 

abordagem rápida ao documento, por lhe parecer, no âmbito da discussão que gerar, que o 

formato de perguntas e respostas possa esclarecer melhor tudo o que está em causa.  A 
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Inspeção Geral das Finanças começou o seu trabalho, em 2013, com uma comunicação 

que previa que se tratasse de uma auditoria financeira, desde o ano de 2009, inclusivé,  até 

ao ano de 2011, inclusivé. Uma vez que a inspeção demorou muito tempo e foi terminada 

em 2014, o senhor inspetor, entendeu alargar o âmbito da inspeção ao ano de 2012, uma 

vez que estava completamente encerrado. O que significa que este exercício da inspeção 

teve como objeto os anos desde 2009 até 2012, inclusivé. --------------------------------------------

------ A inspeção não fez nenhum reparo do ponto de vista técnico às contas do Município e 

isto é muito importante. Resulta desta inspeção que o município executou quarenta milhões 

de euros durante o período de tempo que diz respeito à inspeção. Destes quarenta milhões 

de euros, o senhor inspetor, disse que, em termos técnicos, havia dois mil e tal euros que 

não foram encontrados.  Tratava-se deuma nota de débito de juros que se entendeu não 

considerar. As conclusões provam que os nossos serviços são muito competentes, porque, 

apesar de uma inspeção tão minuciosa como esta, em termos técnicos, encontrou-se 

quase, ou mesmo, a perfeição. --------------------------------------------------------------------------------

----- O senhor inspetor, neste documento, realça, essencialmente, três aspetos: A primeira 

é o seguinte” (…) não é adequado que o município faça orçamentos empolados cuja 

execução não tem nada a ver com os orçamentos que faz (…) “. É a primeira critica a estes 

quatro anos. Todos sabemos que, nos primeiros destes anos, os orçamentos eram da 

ordem de vinte milhões de euros e as execuções ficavam abaixo de dez milhões. 

Claramente o senhor inspetor tem razão. É verdade que o município de Moimenta da Beira, 

naqueles anos, fazia um empolamento do seu próprio orçamento que era desadequado e 

não conforme uma gestão financeira rigorosa, porque, alargar o orçamento significa colocar 



 

 

                                                                                                                                                                               Fl. 

 

__________   

2015.12.14 

 
                                                                                                                                                             Livº 1 3 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

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

 

 

 

            185 

lá despesas para as quais não há nenhuma receita. A preocupação do atual executivo tem 

sido, desde o primeiro ano, baixar o orçamento ao ponto de ficar próximo daquilo que for a 

sua execução. No entanto, esta orçamentação acontecia por causa das condições 

financeiras do município de Moimenta da Beira, já que a lei diz que, no orçamento, devem 

ser acomodadas todas as dívidas existentes. Nestes últimos anos, a receita não aumentou, 

pelo contrário,  diminuiu, mas faz-se uma abordagem mais realista.--------------------------------

-----A segunda grande questão que o senhor inspetor coloca é a quantidade de dívida 

municipal. O senhor inspetor diz que “(…) o município de Moimenta da Beira, durante estes 

anos, tinha uma quantidade de dívida muito grande (….)” . Fala-se dos anos de 2009, 

2010, 2011 e 2012 e afirma que “(…) se excediam todos os limites de endividamento legal, 

naqueles anos, até ao ano de 2011 (…). -------------------------------------------------------------------

----- Numa terceira questão,  o senhor inspetor diz que o Município de Moimenta da Beira, 

durante estes três anos, reduziu o seu endividamento em média  um pouco mais de 

oitocentos mil euros, por ano. Esta redução não foi suficiente para acabar com o excesso 

de endividamento em 2011 e isso tem consequências, para o Presidente da Câmara, 

porque tinha obrigação no ano de 2010 e 2011 ter acabado, mais ou menos por magia, 

com o excesso do endividamento, mesmo reconhecendo que há uma diminuição média de 

um pouco mais de oitocentos mil euros, por ano, apesar das alterações decorrentes do 

Orçamento de Estado. Resumindo, as três grandes conclusões da inspeção são: é 

tecnicamente um documento de prestação de contas da Câmara Municipal que são 

irrepreensíveis; o Município de Moimenta da Beira, entre 2009 e 2012, fazia orçamentos 

muito grandes para as capacidades de realização que tinha; o Município de Moimenta da 
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Beira, até 2012, tinha uma dívida demasiado elevada, pelo que está obrigado a tê-la 

diminuido mais e o Presidente da Câmara pode vir a sofrer sanções. Estas sanções são ao 

nível de perda de mandato, se se vierem a concretizar. ------------------------------------------------

----- De seguida, o Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho    solicitou ao 

senhor Presidente da Assembleia autorização para deixar uma nota sobre este assunto, 

sendo que, em concordância com a Mesa, o Presidente da Assembleia deu-lhe autorização 

para se pronunciar. Começando por cumprimentar todos os presentes, informou que esta 

matéria, também, passou pela reunião de Câmara, confessando que não quis debruçar-se 

muito, porque  correspondia a um período de tempo no qual não tinha exercido mandato. 

Cabe-lhe, apenas, dizer que se congratula por existirem inspeções destas e, sempre que 

existam inspeções destas, merecerão  uma atenção empenhada da parte dele e do senhor 

Vereador Luís Carlos, confirmando parte das afirmações que o senhor Presidente acabou 

de fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Como não houve inscrições na ronda que o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal abriu, considerou-se o documento apreciado.-----------------------------------------------

DELIBERAÇÃO : Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, considerar apreciado o 

respetivo Relatório de Auditoria. ============================================ 

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

– Apreciação do relatório de monitorização e acompanhamento do 3.º trimestre de 2015, 

nos termos da alínea a), do artigo 12º., da Lei nº. 43/2012, de 28 de Agosto”. ------------------- 
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----- O Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao senhor Presidente da Câmara 

Municipal um breve esclarecimento sobre este assunto. ----------------------------------------------- 

===== O Presidente da Câmara Municipal  começou por referir que este relatório tem, por 

um lado, a vantagem de permitir um acompanhamento próximo do desempenho dos 

órgãos municipais, mas tem um constrangimento que é o facto de ser baseado em 

documentos anualizados, cujas previsões são anuais e depois ser reportada a sua 

execução a períodos, neste caso, ao terceiro trimestre. Também refere que se nota uma 

evolução mais ou menos constante, relativamente aos trimestres anteriores. --------------------

----- Disponibilizou-se para responder a todas as dúvidas, mas afirmou que o município está 

em linha na maior parte das previsões que fez com a execução. ------------------------------------

-----Tendo, o senhor Presidente da Assembleia Municipal aberto uma ronda de 

inscrições, não se verificou qualquer participação.-------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO : Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal tomou conhecimento. ================================== 

----- Passou-se para o  Ponto Seis do Período da Ordem do Dia, “ Lei dos Compromissos 

e Pagamentos em Atraso – Compromissos plurianuais – Autorização prévia e genérica, nos 

termos do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro”. -------------------------------

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal um breve esclarecimento sobre este assunto. -----------------------------------

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal  referiu que a Assembleia Municipal já 

deliberou sobre pedidos semelhantes a estes. A Lei dos compromissos e pagamentos em 
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atraso, entre outras exigências, obriga a que a Assembleia Municipal aprove uma 

autorização prévia genérica para todos os projetos que constem no orçamento e nas 

grandes opções do plano e que tenham o mesmo caráter plurianual e com o tempo se 

verifique na sua contratualização uma incidência plurianual. O ano económico começa em 

janeiro e termina em dezembro, mas a organização não para e não recomeça, mantém. 

Isto é, apenas, uma autorização para fazer constar do orçamento e realizar estes 

compromissos plurianuais. ================================================= 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 

inscrições  e, dado que ninguém se inscreveu,  colocou o assunto à votação, conforme 

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

DELIBERAÇÃO : Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar o pedido de 

autorização prévia e genérica, nos precisos termos apresentados . ================== 

===== De seguida, passou-se para o  Ponto Sete do Período da Ordem do Dia, “ PAEL – 

Despesas de caráter anual ou plurianual - Autorização prévia e genérica para realização de 

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

de agosto” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O senhor  Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal um breve esclarecimento sobre este assunto. -----------------------------------

===== O senhor Presidente da Câmara Municipal  começou por referir que esta  

obrigação decorre da adesão ao PAEL, sendo relativamente semelhante ao ponto 
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anterior.===============================================================

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições  e, 

dado que ninguém se inscreveu,  colocou o assunto à votação, conforme estipulado no n.º 

1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO : Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar o pedido de 

autorização prévia e genérica para a realização de todas as despesas, nos precisos termos 

apresentados. ========================================================== 

=====  Então,  passou-se para o Ponto Oito do Período da Ordem do Dia, Contratação 

de um Empréstimo de Curto Prazo para o ano de 2016, até ao montante de € 500.000,00 

(quinhentos mil euros), nos termos dos artigos 49.º e 50.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal  pediu ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal que fizesse um breve esclarecimento sobre este assunto.--------------------

===== O senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que, na verdade, a lei 

determina que tenha de ser aprovada, pela Assembleia Municipal, a contratação deste  

empréstimo de curto prazo  que tem características próprias, sendo uma o facto de ser 

contratado e liquidado entre os dias 1 de janeiro e 31 de dezembro de cada ano com  

limites máximos, para o qual se solicita autorização para o valor de € 500.000,00 

(quinhentos mil euros). A Câmara Municipal, quando faz um concurso, convida todas as 

instituições bancárias com representação em Moimenta da Beira e, ainda, o Banco 
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Santander Totta que se tem  dirigido com regularidade ao Município para ser consultado. ---

-- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 

inscrições e tomou a palavra  o Membro da Assembleia Municipal José Manuel de 

Andrade Ferreira, que quis saber qual  era a taxa nominal. ----------------------------------------

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que, de momento, não tem 

essas contas feitas. ====================================================== 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto à 

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

DELIBERAÇÃO : Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a contratação 

de um empréstimo, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

=====  Passou-se para o  Ponto Nove do Período da Ordem do Dia, “ Projeto do 

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

Plano de Atividades mais relevantes do Município, e Mapa de Pessoal para o ano de 2016, 

nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, conjugado com os artigos 4.º e 5.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro”. ----- 

---- O Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao senhor Presidente da Câmara 

Municipal um breve esclarecimento sobre este assunto. ----------------------------------------------- 



 

 

                                                                                                                                                                               Fl. 

 

__________   

2015.12.14 

 
                                                                                                                                                             Livº 1 3 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

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

 

 

 

            191 

===== O Presidente da Câmara Municipal  referiu que é habitual a apresentação do 

Orçamento e Plano em power point e, antes da apresentação, deixa duas considerações. A 

primeira é reafirmar que todos os dados que aqui são expostos resultam dos documentos 

que são entregues. A segunda é que esta apresentação é feita de forma um pouco mais 

demorada, porque, para além da discussão do orçamento, também há uma apreciação 

técnica da DGAL relativa a este orçamento ou implicações com o PAEL e depois umas 

notas finais. O que se pretende com este documento é que ele traduza um princípio de 

planeamento plurianual e que permita que a política seja seguida  não apenas pelo 

executivo, mas também pela assembleia municipal e pelos próprios cidadãos. -----------------

----- De seguida apresentou o documento do orçamento que é composto por uma 

introdução, uma abordagem ao Orçamento, ao Plano Plurianual de Investimentos, o Plano 

de Atividades Municipal, as grandes Opções do Plano e um item denominado DGAL - 

Apreciação técnica do orçamento para 2016 de PAEL. O orçamento e as grandes opções 

do plano existem para que a política municipal seja seguida por todos e sustentada num 

plano previamente aceite e aprovado, tendo como enquadramento legal, a lei das finanças 

locais, lei n.º 73/2013, de 12 de setembro e a lei 43/2012, de 28 de agosto, a qual obriga 

que este documento seja submetido à DGAL para apreciação técnica. ----------------------------

----- E ainda dentro dos esclarecimentos, afirmou que este orçamento tem um conjunto de 

condicionantes internas e externas. Quanto às condicionantes internas, fala-se das dívidas, 

dos empréstimos, do PAEL e do contencioso jurídico. O contencioso ainda continua a ser 

muito relevante, mas espera que esta condicionante possa vir a desaparecer nos próximos 

três ou quatro anos. Quanto ao serviço da dívida, há mais de dois anos atrás, importava em 
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mais de um milhão de euros. Apesar de a situação ainda ser má, verifica-se um progresso 

muito significativo, que representa a libertação de setecentos e cinquenta mil euros para 

outras coisas. Também com os empréstimos a redução de despesa acontece, pois são de 

menos cinco milhões e duzentos mil euros  do que era há um ano atrás, sendo que, de 

2012 até 2014, foram liquidados catorze empréstimos bancários e, em 2016, deu-se a 

liquidação de mais quatro. Relativamente à projeção para 2016 e quando terminar, o 

município de Moimenta da Beira terá sete empréstimos contraídos contra vinte e seis há 

poucos anos, o que traduz uma redução numérica de dezanove empréstimos 

correspondentes a mais de cinco milhões de euros. O valor do PAEL é que, no fim de 31 

de dezembro de 2016 e de acordo com o orçamento, será de um milhão novecentos e 

oitenta e oito mil euros. No entanto, deseja poder ter condições para baixar o nível do 

PAEL com uma amortização extraordinária.---------------------------------------------------------------- 

----- Para além das condicionantes internas, também há um conjunto de condicionantes 

externas. A primeira  é conjuntural e tem a ver com o facto de ainda não existir nenhum 

Orçamento de Estado aprovado para o ano de 2016, pelo que se contabilizou um valor 

igual ao do ano passado, mas há decisões que só serão conhecidas com o Orçamento de 

Estado e que vão ter, certamente, impacto nas finanças municipais. ------------------------------- 

----- Uma outra condicionante externa é o facto de se estar a iniciar um novo quadro de 

Programação de Fundos Comunitários e há um volume significativo das nossas receitas 

que são oriundas dos Fundos Comunitários. Também há uma outra condicionante externa  

que se prende com a Lei das Finanças Locais, isto é, há limites de endividamento aos 
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quais o nosso orçamento está sujeito.  O limite da dívida total que está inscrito na Lei 

73/2013 é uma vez e meia a média da receita corrente líquida cobrada nos últimos três 

anos, o que significa que o nosso limite de endividamento é doze milhões e duzentos e 

quarenta e dois  mil euros, limite de endividamento de acordo com a lei. A trajetória de 

endividamento da Câmara Municipal tem permitido corresponder a uma situação de 

cumprimento ao que a própria lei exige. --------------------------------------------------------------------

----- No conjunto de comparações de despesas correntes, para as juntas de freguesia, o 

valor previsto, no orçamento, é, exatamente, o mesmo do ano de 2015, mas, em 2016,  

iniciar-se-á, com grande folgo, a execução dos protocolos. -------------------------------------------

---- No plano plurianual de investimentos, em 2016, fruto dos constrangimentos de alguma 

incerteza, não se sabe se os grandes investimentos vão ser comparticipados. Neste 

momento, apesar do ano ainda não estar fechado, vai ser melhor do que em 2014, tanto 

em termos absolutos,  como em termos percentuais. Por um lado, permite o esforço que 

está a ser feito entre a previsão e a execução  orçamentais e, por outro lado, reforça, 

também, a manutenção de um excecional investimento no município de Moimenta da Beira, 

quando comparado com a média dos municípios portugueses do último ano. -------------------

----- Relembrou que a DGAL entende que o município de Moimenta da Beira tem a 

obrigação legal da aplicação da taxa máxima de IMI, mas a Câmara Municipal, em 2014, 

propôs à Assembleia Municipal que não aceitasse esta recomendação e se mantivesse a 

taxa em 0.4. A Assembleia Municipal decidiu em conformidade com esta proposta, como é 

do conhecimento de todos os membros da Assembleia e já foi amplamente debatido em 

sessões anteriores. Também uma das questões levantadas refere que as aquisições de 
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bens e investimentos excedem o previsto no plano de ajustamento financeiro e, por isso, 

carecem de autorizações governamentais previstas na lei. Não é verdade, porque todos os 

investimentos por conta das instituições de capital previstas no orçamento ainda estão 

contidas no plano de financeiro de ajustamento que foi feito. O único aspeto que tem um 

valor substancial é que o senhor inspetor diz que o valor de compatibilização de fundos 

municipais, cerca de dez mil euros, no lugar de estar na rubrica 09.08.06, deve estar na 

rubrica 09.08.02, alteração a que já procedemos. --------------------------------------------------------

----- Outra questão levantada é  que o município se encontra em incumprimento da 

trajetória da redução de endividamento assumida no plano de ajustamento financeiro. No 

entanto, o plano de ajustamento financeiro foi feito com base num conjunto de 

pressupostos que o próprio Estado não cumpriu. O que importa é que o Município de 

Moimenta da Beira tem vindo a reduzir o seu endividamento, desde 2009. Além do mais, o 

município nunca violou, desde 2012, os limites legais do endividamento. A avaliação do 

relator é contrária ao interesse das populações e compete ao presidente da Câmara 

defender as populações e não o documento previsional a vinte anos que foi completamente 

adulterado do ponto de vista dos seus próprios pressupostos. ======================     

-----O Presidente da Assembleia Municipal  agradeceu ao senhor Presidente da Câmara 

a exposição sobre este assunto, abriu uma ronda de inscrições e  passou  a palavra ao 

Membro da Assembleia Municipal  Maria Emília Martin s Gomes da Costa  que começou 

por se dirigir ao senhor Presidente da Câmara, referindo que o relatório da DGAL é 

preocupante e que está na altura da Câmara Municipal romper com o PAEL, uma vez que  
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o município não pode diminuir o IMI sem cumprir determinadas normas que o impedem de 

investir. Propõe, por isso que a Assembleia aprove um voto dirigido ao Governo para a 

negociação de todos os acordos com o PAEL relativos à dívida. Assim, no próximo 

Orçamento de Estado, que haja uma renegociação por forma a que se dê maior liberdade 

ao município para negociar, quer com Bancos, quer com Empresas de forma a aumentar o 

desenvolvimento do concelho.  ============================================= 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação de forma nominal o 

orçamento e as grandes opções do plano para o ano de 2016, nos termos do n.º1, do art.º 

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

DELIBERAÇÃO : Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria dos presentes,  com vinte e três  votos a 

favor e sete abstenções dos membros da assembleia, José Manuel Andrade Ferreira, 

António José de Macedo, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Fábio Ricardo 

Morgado Gomes, António Francisco Pinto Reis, Teresa Cecília Coelho Carvalho e o 

Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, APROVAR o 

orçamento e grandes opções do plano para o ano de 2016,  que inclui o plano plurianual de 

investimentos, o plano de atividades mais relevantes do município e o mapa de pessoal,  

nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ============== 

===== Terminada a ordem do dia, foram lidas e aprovadas, por unanimidade dos 

presentes, as minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, 

nos termos do disposto no n.º 4, do artigo 58.º, do Regimento da Assembleia Municipal. ----
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----- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a 

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

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

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE 
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