
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                   Fl. 

 

__________   

2016.04.29 

 
                                                                                                                                                             Livº 1 4 

 
   

 
                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 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           21  

                                                                                                                                         

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE D E ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZASSEIS ================================================= 

ATA N.º 02/2016 

==========Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, 

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 dez horas, tendo a Mesa sido presidida pelo respetivo 

Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento e secretariada pelo Segundo Secretário, 

António Pedro Pereira Dias, em substituição da Primeira Secretária, Maria Teresa Adão 

Chaves, que, por motivos pessoais, não pode comparecer, e,  como Segundo Secretário, 

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

----- 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:  Joaquim Filipe Santos Rodrigues,  Carlos Alberto de Meneses Bento, 

Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Sidónio Clemêncio da Silva, Jorge Mota dos 

Santos, Teresa Cecília Coelho Carvalho, Sidónio da Silva Meneses, Cláudia Marisa Gomes 

Rodrigues, Francisco José Cardoso de  Moura, Celita Maria Pereira Leitão, Susana Duarte 

Morais, Maria Emília Martins Gomes da Costa, 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 Baldos, João Augusto Gomes 

Oura, de Cabaços, João Benedito de Jesus Xavier, de Caria, Armando Nunes Mota, de 
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Castelo, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, de 

Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, da Rua, António Manuel Pinto da Silva, de  

Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, de Sever, Marcelino Ramos 

Ferreira, do Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos Seixas, do Vilar, Fernando Manuel 

dos Santos Vilaça, da União de Freguesias Paradinha e Nagosa, André Trindade de 

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

e da União de Freguesias Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa e as ausências dos 

membros: Maria Teresa Adão Chaves, António José Tojal Rebelo, António Humberto Paiva 

Matos, António José de Macedo e António Francisco Pinto Reis. ==================== 

===== De seguida, dada a existência de quórum, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, Alcides José Sousa Sarmento , declarou aberta a sessão e deu conhecimento 

da correspondência recebida, oriunda do Grupo Parlamentar Os Verdes, sobre: ---------------

----- 1. “Pergunta ao Governo, sobre a dificuldade de acesso a comunicações móveis, 

sobretudo nas áreas montanhosas do distrito de Viseu”; -----------------------------------------------

---- 2.  Envio, à Assembleia da República, de Projeto de Resolução do PEV que preconiza a 

interdição do uso de glifosato, do qual se salientam objetivos de promover urgentemente 

formas de esclarecimento, designadamente, a agricultores e a autarquias, sobre os 

resultados relativos aos efeitos do glifosato sobre a saúde humana, apontados pela  

agência Internacional para a investigação sobre o cancro,  tomar como objetivo urgente a 

interdição do seu uso a nível Europeu, bem como, apoiar, fundamentalmente, os pequenos 

e médios agricultores, na fase de transição par o uso de outros meios alternativos de 

glifosato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Por fim,  foram distribuídos a todos os membros o ofício oriundo da Assembleia 

Municipal de Viseu, que passou a ler “ O Centro Hospitalar Tondela Viseu é uma instituição de 

referência na Região Centro, um Hospital Central que serve aproximadamente meio milhão de 

pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A excecional e incontestável qualidade do Centro hospitalar Tondela Viseu é há muito 

reconhecida pelas excelentes classificações obtidas nas avaliações independentes que têm sido 

realizadas. O Centro Hospitalar Tondela Viseu já dispõe de serviço de oncologia, não cumprindo, 

no entanto, a missão de garantir integralmente os tratamentos necessários naquela especialidade, 

por inexistência da Unidade de Radioterapia e de Medicina Nuclear, referenciando, anualmente, 

centenas de doentes para outras unidades, principalmente a de Coimbra. ----------------------------------

----- As deslocações frequentes que os doentes são obrigados a sujeitar-se originam consequências 

físicas a psicológicas desnecessárias, colocando em causa direitos essenciais no âmbito dos 

cuidados de saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A entidade Reguladora de Saúde reconhece esta lacuna, em 2012, com base num estudo 

técnico independente, dando voz à aspiração dos gestores, profissionais de saúde, doentes, 

autarcas e população em geral, e reforça a sua decisão da sua criação em 2004, por  despacho do 

Ministro da Saúde, considerando o Centro Hospitalar Tondela Viseu, como o melhor local para a 

realização deste investimento. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, a Assembleia municipal de Viseu, por unanimidade, tendo vindo a solicitar que seja 

tomada a decisão da criação do Centro Oncológico com as unidades de Radioterapia e de Medicina 

Nuclear no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Apelamos também que a Assembleia Municipal, que 

V. Ex.ª superiormente dirige, se associe a esta reivindicação em defesa dos doentes e da 

diferenciação técnico-científica do Centro Hospitalar”. ------------------------------------------------------------ 

----- De imediato, abriu uma ronda de inscrições e, como não houve intervenções, colocou 
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à votação, sendo deliberado, por unanimidade dos presentes, que a Assembleia de 

Moimenta da Beira se declarasse solidária com a exigência do Centro Hospitalar Tondela 

Viseu, para que este, em prol dos doentes, disponha da criação do Centro Oncológico com 

as unidades de Radioterapia e de Medicina Nuclear. ============================= 

==== 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, Maria Emília Martins Gomes da Costa,  que, após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que a sua intervenção tem a ver com o 1.º de Maio - Dia Internacional de 

todos os trabalhadores. “Há 130 anos, centenas de milhares de operários de Chicago, 

conscientes da necessidade de humanização no mundo do trabalho, iniciaram uma luta 

histórica: a greve geral pela jornada de oito horas de trabalho diário. A violenta repressão 

associada à justeza da reivindicação e os seus reflexos a nível internacional determinou a 

declaração do dia 1 de Maio como o Dia internacional dos Trabalhadores. Desde então, o 

movimento operário e sindical internacional reforçou a sua organização, alargou e envolveu 

na ação uma sociedade sedenta de justiça social, de paz, de liberdade, de democracia e de 

igualdade. Lançou, assim, pontes para o futuro, assumindo um papel central e 

determinante para os nossos dias. ---------------------------------------------------------------------------

----- Desde então, as lutas dos trabalhadores e da organização do movimento sindical, 

nacional e internacional têm contribuído decisivamente para um objetivo comum: a defesa 

da dignidade das mulheres e dos homens trabalhadores. ---------------------------------------------

----- É preciso combater a precariedade, sinónimos de baixos salários, horários incertos, 

falta de direitos e garantias, essa instabilidade permanente, que compromete o futuro de 
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todos, mas sobretudo o dos jovens e o desenvolvimento do nosso país, também do nosso 

Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Urge mobilizar os trabalhadores e as populações em torno das suas justas 

reivindicações, nomeadamente na defesa do emprego com direitos, no direito de 

contratação coletiva, pelo aumento dos salários e de outros direitos, pelas 35 horas de 

trabalho semanal, por serviços públicos de qualidade e pela melhoria das obrigações do 

Estado na Saúde, no Ensino e na Segurança Social. ---------------------------------------------------

-----A Coligação Unitária Democrática – CDU propõe que a Assembleia Municipal de 

Moimenta da Beira, na sua sessão de 29 de abril de 2016, delibere: -------------------------------

----- 1 . Saudar os trabalhadores portugueses e manifestar solidariedade com as lutas por 

eles desenvolvidas; -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2. Apelar aos trabalhadores para que afirmem neste dia a necessidade de mudança 

que o país precisa, a necessidade de um Portugal de progresso, livre e soberano ao 

serviço do seu povo; ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3. Enviar esta Saudação para: CGTP – IN; UGT”. ============================ 

===== De imediato, tomou a palavra o Membro da Assembleia  Municipal, Jorge Mota 

dos Santos,  que, após os cumprimentos, questionou o senhor Presidente da Câmara, 

querendo saber se o horário da iluminação pública é igual para todas as freguesias, uma 

vez que há queixas de pessoas a quem faz falta a iluminação pública. Sugeriu, ainda, que, 

se trouxer alguma melhoria na poupança para o concelho, a iluminação pública, pelo 

menos nas aldeias, se apagasse às duas da manhã e acendesse às quatro da manhã. De 

seguida, dirigiu-se ao Vereador Cristiano, dizendo que gostou de o ver na televisão, numa 
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Comissão Parlamentar, porque é uma pessoa do seu concelho, teve muito gosto e deu-lhe 

os parabéns, mas pretendia saber se essa Comissão Parlamentar tratava da diminuição 

das taxas das SCUTS, mas, como não havia muito boa vontade do CDS em descer as 

SCUTS, perguntou qual era a opinião pessoal do vereador. ------------------------------------------

===== Por um período de tempo, com autorização da Mesa, ausentou-se o Membro da 

Assembleia Municipal, Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso. ====================== 

===== De seguida, tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara, José Eduardo 

Lopes Ferreira , que começou por agradecer a todos os membros da assembleia que, 

desde a última sessão, foram convidados e participaram num conjunto de ações 

desenvolvidas no nosso território e que, com isso, honraram muito a instituição e o povo 

que todos representam. A última das quais aconteceu com as comemorações do 25 de 

Abril, associando-lhe uma outra efeméride que tem a ver com a Constituição da República 

Portuguesa, quarenta anos da Constituição, e o Município associou uma homenagem muito 

singela aos escritores moimentenses, colocando lado a lado, a escrita, a liberdade, a 

criação e o pensamento. -------------------------------------------------------------------------------------- -

------Também informou que o município preparará para o fim do ano, dezembro, a 

comemoração dos quarenta anos das primeiras eleições livres em Portugal, ou seja, os 

quarenta anos do poder local democrático em Portugal.  humana. Finalizou, pedindo que, 

na medida das disponibilidades, todos venham a participar, nestes momentos, na sua 

preparação para ser possível um registo destes quarenta anos, alguns dos quais estarão, 

certamente, na posse das juntas de freguesia.  -----------------------------------------------------------

-----Outra nota é para felicitar o CDR - Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira - 
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por ter conseguido, uma vez mais, ser Campeão da Divisão de Honra de Futebol Distrital, 

garantindo a sua presença, na próxima época, no Campeonato de Portugal de Futebol. 

Tudo tem sido possível, graças a um esforço notável da sua Direção, especialmente do seu 

Presidente, mas de todos os membros dos seus órgãos sociais, dos jogadores, dos 

técnicos e de toda a população que gosta de futebol, daí resultar um desempenho ímpar na 

história do nosso desporto federado e do nosso futebol. -----------------------------------------------

------ Finalmente, pediu a todos que, na hora do almoço, fizessem uma visita rápida, de 

autocarro, às obras do reforço do tecido empresarial de Moimenta da Beira. Será um 

momento muito breve, com passagem pela ampliação do Parque Industrial de Moimenta da 

Beira e pela circular rodoviária da estrada poente, designadamente, o seu troço dois. --------

----- Respondendo ao senhor deputado Jorge Santos, informou que o horário de 

funcionamento da iluminação pública é igual em todo o concelho, sendo regulado, na sua 

esmagadora maioria, por relógio astronómico que liga e desliga, todos os dias, à mesma 

hora, em todos os lugares. Também referiu que os horários que estão a ser praticados 

permitem alguma poupança, no início e no fim do ciclo. É possível fazer uma afinação, 

mas, isso diminui a poupança que se consegue com essa iniciativa. O esforço financeiro 

para manter a luz ligada, toda a noite, é muito significativo. -------------------------------------------

-----O mínimo que se deve continuar a garantir aos nossos cidadãos é este conforto e esta 

segurança de saberem que podem levantar-se a qualquer hora, porque têm iluminação 

pública. As ações para redução da fatura energética têm um custo inicial muito significativo, 

pelo que, não havendo algum apoio financeiro à sua implementação, são difíceis. A 

possibilidade de interromper durante a noite não está no horizonte deste executivo, em 
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contrapartida manter-se-á a atenção à necessidade de baixar a fatura, através de 

processos que, alguns dos quais, já estão implementados e outros virão a sê-lo. ====== 

=====Após autorização da Mesa, tomou a palavra o Vereador Cristiano Dias de Almeida 

Costa Coelho  que, após os cumprimentos, agradeceu ao senhor Jorge pelas amáveis 

palavras que lhe dirigiu, mas aproveitou para dar os parabéns à equipa de futebol de 

Moimenta da Beira, ao CDR, e ao seu Presidente por terem subido de novo à Divisão 

Nacional. Também felicitou a Câmara Municipal pelo evento desportivo que ocorreu em 

Moimenta da Beira, um grande encontro de andebol a nível internacional. Respondendo à 

questão que lhe foi posta, explicou que tudo começou, ainda, no Governo do engenheiro 

José Sócrates que, depois de uma série de obras em algumas estradas, que eram 

denominadas estradas sem custos para os utilizadores, foi entendido que tivesse de ser 

cobrado aos utilizadores parte desses custos. Isso foi assumido na altura e, também, que 

as regiões do interior mais desfavorecidas teriam direito a um desconto. Com a entrada de 

um novo Governo a gerir as finanças do país, determinou-se que, dados os 

constrangimentos financeiros, era necessário fazer-se uma intervenção ao nível das 

Estradas de Portugal, as quais tinham sob a sua alçada essas estradas em conjunto com 

as várias empresas que tinham ganhado as concessões. Prosseguiu, explicando 

pormenorizadamente as várias fases pelas quais passou o processo e deixou claro que, 

muitas vezes, não se revê nas decisões nacionais, sobretudo se elas não contemplam 

medidas que beneficiariam a região de Moimenta da Beira. ======================== 

===== De seguida, o Presidente da Assembleia  agradeceu, em nome de todos, o convite 

feito pelo Presidente da Câmara,  para visitar as obras de ampliação do Parque Industrial e 
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respetivos acessos. Quanto ao voto de congratulação ao CDR, pela subida de Divisão, 

também referiu que todos os membros desta assembleia se congratulam pelo feito e por 

todas as vitórias da terra. O CDR é um clube fundado em 1945, com uma longa tradição, 

sendo esta mais uma vitória para se juntarem a muitas outras vitórias, que o CDR nos tem 

habituado, sendo fruto de muito trabalho, em prol do desporto, dos jovens do concelho. 

Posteriormente, será sufragado um voto de Congratulação da Assembleia Municipal e 

enviado ao Presidente do CDR. Postas as duas propostas à discussão e votação, assumiu 

a palavra o Presidente da Assembleia , referindo que concorda com a primeira proposta, 

mas, quanto à segunda, vai votar contra, porque parece-lhe mais uma questão de foro 

ideológico. Após a sua intervenção, a mesa decidiu colocar à votação os dois pontos em 

separado. Proposta n.º 1 - “Saudar os trabalhadores portugueses e manifestar  

solidariedade com a luta por eles desenvolvida” em que a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria com trinta e um votos a favor e uma abstenção,  do Presidente da junta de 

freguesia de Cabaços, João Benedito de Deus Xavier,  aprovar e enviar esta saudação 

para a CGTP-IN e UGT. A proposta n.º 2 – “Apelar aos trabalhadores para que afirmem 

neste dia a necessidade de mudança que o país precisa, a necessidade de um Portugal de 

progresso, livre e soberano ao serviço do seu povo” foi colocada à votação e a Assembleia 

Municipal deliberou, por maioria, reprovar a proposta  com um voto a favor do membro da 

assembleia, Maria Emília Martins Gomes da Costa, seis votos contra dos Presidentes de 

Junta das Freguesias de Caria, Armando Nunes Mota, de Leomil, José Luís dos Santos 

Rosário, de União de Freguesias de Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa, do 

Presidente da Assembleia, Alcides José de Sousa Sarmento, dos membros da assembleia, 
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Alcides José Manuel de Andrade Ferreira e Francisco José Cardoso de Moura e vinte e 

cinco abstenções dos membros da assembleia, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Carlos 

Alberto de Meneses Bento, Cláudia Marisa Gomes Rodrigues, António Pedro Pereira Dias, 

Sidónio Clemêncio da Silva, Célita Maria Pereira Leitão, Jorge Mota dos Santos, Teresa 

Cecília Coelho Carvalho, Susana Duarte Morais, Sidónio da Silva Meneses, Fábio Ricardo 

Morgado Gomes e os senhores Presidentes de Junta das Freguesias de Arcozelos, 

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

João Benedito de Deus Xavier, de Castelo, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, de Moimenta 

da Beira, José de Lima Rebelo Gomes, de Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, 

da Rua, António Manuel Pinto da Silva, do Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos 

Seixas, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, do Vilar, Fernando Manuel dos Santos Vilaça. 

----- De seguida, colocou-se à votação um Voto de Congratulação ao CDR - Clube de 

Desporto e Recreio de Moimenta da Beira por se ter sagrado Campeão na Divisão de 

Honra da AF de Viseu, facto que permitiu a subida ao Campeonato Nacional de Portugal, 

tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar o Voto de Congratulação ao CDR de 

Moimenta da Beira. ====================================================== 

===== 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 Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de inscrições para 

eventuais questões ao Presidente da Câmara sobre a sua informação escrita e, dado que 
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não houve, foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal   que  agradeceu 

a oportunidade de poder, excecionalmente, referir dois assuntos relacionados com 

contencioso jurídico. A primeira diz respeito a uma ação que tinha sido intentada contra o 

município de Moimenta da Beira, a propósito de uma das suas deliberações relacionada 

com o Centro de Inspeções de Moimenta da Beira, na qual, o Município tinha procedido à 

sua defesa em fevereiro de 2016. Foi comunicada uma sentença relativa a este processo, 

de 21 de março de 2016, cuja leitura muito suscinta da decisão passou a citar “nos termos 

e nos fundamentos expostos, julga-se a presente ação administrativa especial 

improcedente, por não provada; e, em consequência, mantêm-se os atos impugnados na 

ordem jurídica, absolvendo-se os Réus de todos os pedidos que contra si forem formulados  

pela Autora”. Da mesma sentença consta que “Nos termos e nos fundamentos supra 

expostos, não colhe a argumentação da Autora, improcedendo todos os vícios que esta 

assacou aos atos impugnados; afigurando-se estes perfeitamente válidos, legais e 

eficazes, devendo manter-se na ordem jurídica. Assim, atenta a legalidade e eficácia dos 

atos ora impugnados, não pode este Tribunal ordenar a condenação do 2.º Réu, Município 

de Moimenta da Beira, a reapreciar o requerimento da Autora de emissão de certidão 

relativa à possibilidade  de instalação  de um CITV, porquanto tal pedido condenatório não 

detém o menor acolhimento jurídico; ficando, necessariamente, prejudicadas as demais 

questões suscitadas nos presentes autos”. No princípio tinha sido dado conhecimento 

desta ação à assembleia municipal, agora,  têm conhecimento do seu desfecho. -------------- 

----- Ainda no que toca a eventuais ações contra o Município, neste caso,  contra o seu 

Presidente, na sessão ordinária da assembleia municipal de 14 de dezembro, último, foi 
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apreciado, em ponto próprio, um relatório da Inspeção Geral de Finanças do qual se 

destacava para efeitos eventuais de procedimentos sancionatórios contra o Presidente da 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira, por alegada violação do limite legal do 

endividamento líquido, ocorrida em 2011, e  foi feita, pela Inspeção Geral, uma participação 

ao Ministério Público do Tribunal de Contas.  Em 26 de fevereiro de 2016, o Município foi 

notificado pelo Ministério Público, junto do Tribunal de Contas, onde a excelentíssima 

Procuradora proferiu o despacho final de arquivamento do processo supra identificado. 

Uma condenação do Presidente da Câmara de Moimenta da Beira transformá-lo-ia num 

herói, porque, entre dois mil e dez e dois mil e onze, foi feita, pelo município de Moimenta 

da Beira, uma redução muito significativa do endividamento do Município. Portanto, seria 

absurdo se houvesse alguma condenação e o processo foi arquivado. ================ 

DELIBERAÇÃO : Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciada a 

respetiva informação. ==================================================== 

===== De seguida, passou-se ao Ponto Dois do Período da Ordem do Dia , Plano de 

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Moimenta da Beira - 

Relatório de Monitorização respeitante ao ano de 2015 – aprovação. ------------------------------ 

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

esclarecimento sobre este assunto, o qual começou por dizer que a lei determina que, quer 

a Assembleia Municipal, quer a Câmara Municipal aprovem um Plano de Prevenção de 

Riscos de Gestão do Município e de Corrupção. Esse plano foi aprovado pela Câmara 

Municipal em janeiro de 2010 e pela Assembleia Municipal, em setembro do mesmo ano. 

Neste Plano, para além das medidas que estão elencadas quanto às necessidades de 
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atuação, prevê-se, também, que seja elaborado, anualmente, um relatório de execução do 

plano. A câmara municipal já aprovou o relatório referente a 2015 e falta, agora, a 

aprovação da assembleia. =================================================   

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

havendo, 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 apreciação e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade dos presentes, APROVAR o Relatório de Monitorização do Plano de Gestão 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Moimenta da Beira, 

respeitante ao ano de 2015, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara 

Municipal. ============================================================= 

===== De imediato, passou-se ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia , Apreciação, 

discussão e aprovação do Projeto de Regulamento do Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos do Município de Moimenta da Beira, nos termos da alínea g), do n.º 1, do 

artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------- 

----- A propósito deste assunto, para dar um pequeno esclarecimento, o Presidente da 

Assembleia Municipal  deu apalavra ao Presidente da Câmara Municipal  que começou 

por referir que, ao longo do tempo, foi havendo um conjunto de alterações legislativas na 

regulação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. A última 

alteração, com muito significado, ocorreu em 2015, o Decreto-Lei n.º 4, de 7 de janeiro, e 

revogou toda a legislação anterior que suportava esta matéria, designadamente o Decreto-

Lei n.º 48/ 98, de 15 de maio. Este diploma estabeleceu um novo regime quanto aos 
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horários de funcionamento dos estabelecimentos. Basicamente, diz que os horários de 

funcionamento dos estabelecimentos, em regra, são livres e passa para a competência dos 

municípios a sua restrição, quando justificada. Antes deste diploma, era um pouco ao 

contrário, existiam horários de funcionamento previamente determinados e eram adotados 

pelos municípios a quem competia a respetiva fiscalização. Hoje, por uma razão de 

simplificação burocrática e administrativa, é muito mais simples licenciar os 

estabelecimentos e eles estão, em regra, com o horário que pretenderem. Não estão 

isentos de horário, na medida em que eles têm de cumprir o horário que eles  próprios 

determinarem e têm de o fixar na porta do respetivo estabelecimento. Em face desta nova 

realidade, o município de Moimenta da Beira teve de rever o seu regulamento de 

funcionamento dos estabelecimentos do município para, por um lado, poder estar no 

cumprimento das leis vigentes e, por outro lado, lhe ser permitido dispor da possibilidade 

de, quando se justificar, poder reduzir o horário aos estabelecimentos. A justificação tem de 

ser muito concreta e tem de referir condições de saúde, de segurança e de conforto das 

populações. Em regra, só é viável a redução de horários de estabelecimentos que estejam 

a infringirem, ou atacar, o conforto, ou a segurança e saúde das populações. Nos horários, 

não há limites máximos nem mínimos, entre as vinte e quatro horas do dia e o 

estabelecimento estar fechado. Cada um estabelece, para si próprio, o seu horário de 

funcionamento e afixa-o em lugar visível à entrada do estabelecimento.  É punido se não 

afixar o horário, ou se não cumprir o que está afixado. ============================ 

===== Entrou, de novo, a  Membro da Assembleia Municipal, Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, a qual tinha se ausentado por um período de tempo. ====================== 
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----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de 

inscrições e, não havendo, de imediato 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, APROVAR o Regulamento do Horário 

de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de Moimenta da Beira, nos precisos 

termos apresentados e aprovados na reunião de câmara realizada em quinze do corrente 

mês.  ================================================================= 

===== Continuando, entrou-se no Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia,  

Apreciação, discussão e aprovação do Projeto de Regulamento de Comércio Não 

Sedentário do Município de Moimenta da Beira, nos termos da alínea g), do n.º 1, do artigo 

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

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

Câmara Municipal,  que começou por esclarecer que o horário do estabelecimento não é o 

horário do pessoal que trabalha nesse estabelecimento, pelo que não é viável colocar o 

pessoal a trabalhar mais horas do que aquelas horas que a lei determina. Havia uma 

legislação em relação à qual o municipio tinha já aprovado o seu regulamento, mas, 

entretanto, o chamado licenciamento zero revogou a anterior legislação que o suportava e 

deixou de ter condições para ser aplicado. A legislação que saiu em 2015 traz uma maior 

simplificação e desburocratização, mas faz recair na fiscalização maior ênfase. Essa 

fiscalização é da responsabilidade da Direção Geral das Atividades Económicas e quase 

nada do município. ======================================================-
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---- Posto este esclarecimento, Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de 

inscrições e, dado que não houve,  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, APROVAR o Regulamento de 

Comércio Não Sedentário do Município de Moimenta da Beira, nos precisos termos 

apresentados e aprovados na reunião de câmara realizada em quinze do corrente mês.  == 

===== Entrou-se no Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia ,  Designação de um 

Membro da Assembleia Municipal para integrar a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Moimenta da Beira, em substituição, a seu pedido, da Deputada Teresa Cecília 

Coelho Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O senhor  Presidente da Assembleia Municipal  começou por referir que era proposto 

o nome do membro da assembleia António José de Macedo, em substituição de Teresa 

Cecília Coelho Carvalho, para integrar na CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Procedeu-se à eleição, por escrutínio secreto, tendo, para o efeito, sido 

proposto o nome do Membro da Assembleia, António José de Macedo, para integrar a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Moimenta da Beira, que posto à votação, 

foi nomeado com vinte e seis votos a favor e quatro votos contra. =================== 

===== Entrou-se no Ponto Seis do Período da Ordem do Dia , Apreciação, discussão e 

aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento para 2016, nos termos da alínea a) do n.º 1, do 
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artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, acompanhada da apreciação técnica 

sobre a mesma emitida pela DGAL.. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Câmara Municipal para uma breve explicação, o qual frisou que esta é uma realidade que 

se repete, pelo menos, desde o ano passado, e tem a ver com a obrigatoriedade de 

inscrever, através de uma revisão orçamental, uma rubrica que se chama reposições não 

abatidas nos pagamentos. A lei diz que esta rubrica não pode constar da proposta de 

orçamento municipal e, para que ela faça parte do exercício anual, só pode ser integrada 

através de uma revisão. Quando há um pagamento no exercício económico e uma 

devolução total, ou parcial noutro exercício económico, essa rubrica é de reposições não 

abatidas nos pagamentos e, portanto, tem de ser criada. A proposta orçamental é de 

quinhentos euros e pretende criar-se uma rubrica orçamental com esse valor, pois, sem 

ela, nós não podíamos fazer nenhuma devolução a nenhum cidadão. Esta é a justificação 

técnica para esta proposta que tem uma apreciação por parte da DGAL, no âmbito da 

obrigação que temos de submeter todos os documentos de previsões do nosso exercício, 

tal como as suas revisões. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Passou a sublinhar dois aspetos: primeiro, a DGAL continua a afirmar que o município 

está em incumprimento por não ter determinado a taxa máxima de IMI, e que a previsão 

que foi feita em 2011 fazia com que, em 2016, houvesse um orçamento na ordem dos onze 

milhões de euros. Felizmente, conseguiu-se um orçamento na ordem dos treze milhões e 

meio, mas a DGAL continua a dizer que, como estava previsto fazer menos, não se podia 

fazer mais.  O município, em fevereiro de 2016, fez um pedido à DGAL de revisão das suas 
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condições de adesão ao PAEL, designadamente, para deixar de pertencer ao programa 1 e 

passar a pertencer ao programa 2, porque isso tinha uma implicação que era perder a 

obrigatoriedade de regularização da taxa do IMI. Se, durante um mês ou dois, não surgir a 

resposta, a mesma vai ser exigida à DGAL, porque há uma condição  que é quase 

inatacável e que é a seguinte: depois do PAEL, foi criado o PAM que é outro programa 

muito mais exigente em todos os aspetos que o próprio PAEL e diz que os municípios que 

tiverem atingido uma situação tal,  em termos financeiros, que já não estivessem obrigados 

a recorrer ao PAM, ficam desonerados do cumprimento de todas as condições do contrato 

em sede de um empréstimos. Neste momento, não se justifica que o município de 

Moimenta da Beira, estando numa situação de completo cumprimento da lei das finanças 

locais no que diz respeito ao limite do endividamento e, já agora, relativamente a tudo, 

mantenha as exigências. Foi dado conhecimento deste pedido à DGAL e a todas as 

entidades que têm a ver com este processo. =================================== 

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

inscrições e, não havendo, 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 apreciação e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade dos presentes, APROVAR a 1.ª Revisão Orçamental, nos precisos termos 

apresentados e aprovados na reunião de Câmara Municipal realizada em quatro de março, 

último. ================================================================ 
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===== Então, o o Presidente da Assembleia, de acordo com a maioria dos presentes, 

propôs um intervalo para a visita  ao Parque Indust rial, antes do almoço, às doze 

horas e cinco minutos. ================================================= 

===== Em visita, deslocaram-se  todos os membros da Assembleia Municipal, bem como o 

Presidente da Câmara que, ao longo do percurso,  foi explicando o que se fez em termos 

de ampliação no  Parque Industrial de Moimenta da Beira e das obras executadas,  tendo  

seguido  pela CREP-Circular Rodoviária Externa Poente  que liga o Parque Industrial, em 

S. Miguel ao Núcleo Empresarial da Portela/Leomil ( numa 1.ª fase). ------------------------------ 

 ------ Prosseguindo a visita, tomaram conhecimento das obras que serão feitas, numa 2.ª 

fase, no âmbito da Circular, o complemento da variante que liga a E.N. 226 - circular 

paralela à vila – e inicia-se na E.N.226, nomeadamente,  no nó de ligação ao Parque 

Industrial e Núcleo Empresarial, passará paralelamente à vila,  na zona poente,  com 

acessos diretos ao Bairro de Nossa Senhora de Fátima, Bairro da Quinta do Salvador, 

Centro de Saúde  e liga novamente à E.N.226,  na zona sul (rotunda conhecida por do 

Manuel António) . ======================================================= 

===== A sessão foi reiniciada pelas 14H30  e, dada a existência de quórum, continuou-se 

a ordem de trabalhos. ====================================================  

===== Entrou-se no Ponto Sete do Período da Ordem do Dia ,  Apreciação, discussão e 

votação dos documentos da Prestação de Contas de 2015,    nos termos do n.º 2 do artigo 

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

----- O Presidente da Assembleia Municipal  deu apalavra ao Presidente da Câmara 

Municipal para uma breve explicação, o qual começou por referir que este documento é 
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muito importante na vida do município, por isso, esta apresentação será publicada, como 

têm sido todas as outras, para permitirem que os membros da assembleia as consultem  e  

qualquer cidadão possa, também, querer consultar e sobre ela raciocinar. -----------------------

------ Referiu que, em todos os quadros que serão apresentados, constam os números 

oficiais do município de Moimenta da Beira que têm uma base técnica que não é 

contestada por ninguém.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- A Prestação de Contas de 2015 , no seu mapa orçamental que é a receita e a 

despesa, encontra-se um enquadramento conjuntural que fez com que, por exemplo, 

relativamente ao ano de 2009,  ainda exista um valor de SEF  inferior a mais de duzentos 

mil euros, isto é, em 2015, recebeu-se do Estado menos de duzentos mil euros, sem 

depender do município. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há, também, um enquadramento de conjuntura em processos judiciais concluídos e 

em curso. O Município, até agora, pagou um milhão e quatrocentos e cinquenta nove mil 

euros, o que significa que, neste momento, ainda, se paga uma mensalidade de quarenta e 

sete mil euros, o que dá quinhentos e setenta e cinco mil euros, por ano.  A partir de janeiro 

de 2017, passar-se-á a pagar, apenas, doze mil e oitocentos euros, o que significa cento e 

cinquenta mil euros, por ano, com uma poupança de cerca de quatrocentos mil euros, por 

ano.  Esse milhão e meio foi pago para lá das dívidas que estavam mencionadas, porque 

eram ações judiciais que não estavam a ser julgadas, relativamente às quais, não havia 

nenhuma dívida nem acordo. ----------------------------------------------------------------------------------

-----A execução orçamental, este ano, é um pouco mais de catorze milhões de euros, 

incluindo as operações de tesouraria. As taxas  de execução nas receitas é de 95%, nas 
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despesas, quase 92%, o que significa que foi atingido um patamar de concretização 

próximo da realidade. A despesa de capital é de quase 49% e a de correntes cerca de 

51%, o que era impensável há um ano atrás, pois, em 2015, o município de Moimenta da 

Beira gastou tanto dinheiro em investimento como em despesas correntes. --------------------- 

----- Em termos comparativos até 2005, há uma taxa de execução de 94.52%, que é, 

claramente, a maior taxa de sempre. A legislação atual prevê que haja um conjunto de 

alertas à DGAL, ao Banco de Portugal, ao Governo, ao Presidente da Assembleia e ao 

Presidente da Câmara, quando a função da receita for inferior a 85%. Na desagregação 

das receitas, não existe uma grande diferença. Há uma diminuição das receitas correntes 

na ordem de 2,7%. Há um aumento dos impostos diretos de 1,6%, e o IMI aumentou 1,6%. 

Há uma diminuição nos impostos indiretos que são taxas e licenças. Importa realçar que, 

em 2015, em Moimenta da Beira, o cenário foi de um investimento, o maior de sempre, 

com zero euros de empréstimos, tanto em termos de médio e longo prazo, como em 

termos de curto prazo. A transferência do Orçamento de Estado que o município recebe 

estão ao nível de 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------

-----Em 2015, foram pagos, de amortização de empréstimos de médio e longo prazo, 

seiscentos e cinquenta e oito mil euros, contra um milhão cento e setenta e dois mil euros, 

em 2014, mostrando o esforço que o município tem estado a fazer para reduzir o seu 

endividamento e libertar-se para usufruir de uma maior autonomia.  Em 2015, foram feitos a 

maior execução de sempre e o maior investimento de capital de sempre. ------------------------ 

----- No ano em que se fez a maior execução de sempre, baixou-se o passivo em mais de 

oitocentos e sessenta e três mil euros, o que significa que, mesmo levando em linha de 
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conta todas estas condições, o passivo abateu quase cinco milhões de euros, desde 2010, 

sendo o menor desde 2003 e mantendo-se o objetivo de chegar ao fim deste mandato com 

um passivo próprio de sete milhões e meio. ---------------------------------------------------------------

----- Destacou, ainda, que o Revisor oficial das contas deu toda a credibilidade às contas, 

tendo, apenas, feito referência à falta de um cadastro dos bens do domínio público, isto é, 

não está completamente avaliado quanto valem as obras que se fizeram  nos últimos anos. 

Essa avaliação custa milhares de euros e tem sido adiada, porque não tem impacto 

negativo na nossa vida quotidiana. Outra questão colocada pelo inspetor tem a ver com o 

facto de o município não ter seguro de acidentes de trabalho. A leitura que se fazia, até há 

bem pouco tempo atrás, é que o município não podia ter, aparentemente não é assim e vai 

ter de ser feito. ========================================================= 

===== Por um período de tempo e com autorização da Mesa da Assembleia Municipal, 

ausentaram-se a Presidente de Junta da Freguesia de Sarzedo, Helena Maria Correia dos 

Santos Seixas, e o Presidente da Junta da União de Freguesias de Peva e Segões, Pedro 

João Jesus de Sousa. ==================================================== 

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

e,  tomando a palavra, referiu que  está satisfeito não só pela clareza e pela brevidade, mas 

também pela melhor execução de sempre de três milhões e pouco de investimento, 

principalmente, a quem andou tantos anos habituado a somar dívidas. =============== 

===== Foi concedida a palavra ao Membro da Assembleia Jorge Mota dos Santos que  

começou por dar os parabéns ao senhor Presidente da Câmara, dizendo que é um 

excelente Presidente da Câmara e com certeza seria um bom Ministro das Finanças. --------
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------ Estranhou que, nas atas das reuniões de câmara, todos os assuntos sejam claros e 

aprovados, quase por unanimidade, mas, quando se trata do Orçamento e das Prestações 

de Contas, os vereadores da oposição votam contra ou abstêm-se. ================ 

===== Por último, tomou a palavra o Presidente da Câmara   para clarificar que  se abstém 

de comentar as declarações de voto dos Vereadores e lamenta que não estejam presentes, 

mas teve a oportunidade de rebater cada alínea, durante a reunião do executivo. ======= 

===== De seguida, o 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 apreciação e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

maioria dos presentes, com vinte dois votos a favor e uma abstenção do membro da 

assembleia Fábio Ricardo Morgado Gomes, APROVAR a Prestação de Contas respeitante 

ao ano de 2015, bem como a aplicação do resultado líquido do exercício no valor de € 

1.605.742,61 (um milhão, seiscentos e cinco mil, setecentos e quarenta e dois euros e 

sessenta e um cêntimos), repartido da seguinte forma: resultados transitados no valor de € 

1.525.455,48 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 

euros e quarenta e oito cêntimos) e reservas legais no valor de € 80.287,13 ( oitenta mil, 

duzentos e oitenta e sete euros e treze cêntimos), correspondendo respetivamente a 95% e 

5%, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. =========== 

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

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

do disposto no n.º 4, do artigo 58.º, do Regimento da Assembleia Municipal. --------------------
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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 quinze 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 

 

O 1º. SECRETÁRIO 

 

O 2º. SECRETÁRIO  


