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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  CATORZE DE SETEMBRO  DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZASSETE ============================================== 

ATA N.º 04/2017 

========== Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, 

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. --------------------------------------------------------- 

----- Dada a existência de quórum, a sessão teve o seu início pelas dez horas, 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, José Manuel de Andrade Ferreira, em substituição do Segundo Secretário, 

António Pedro Pereira Dias, que, por motivos profissionais, não pôde estar presente. -------- 

----- 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, Carlos Alberto de Meneses 

Bento, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, António José de Macedo, Celita Maria 

Pereira Leitão, Jorge Mota dos Santos, Sidónio da Silva Meneses, António Francisco Pinto 

Reis, Maria Emília Martins Gomes da Costa, Fábio Ricardo Morgado Gomes, Sidónio 

Clemêncio da Silva, Teresa Cecília Coelho Carvalho, Francisco José Cardoso de Moura e 

os senhores Presidentes de Junta das Freguesias de Alvite, António José Monteiro dos 

Santos, de Baldos, João Augusto Gomes Oura, de Cabaços, João Benedito de Jesus 
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Xavier, de Caria, Armando Nunes Mota, 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 Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Castelo, Vítor 

Manuel Gomes de Carvalho, do Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos Seixas, 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, Cláudia Marisa Gomes Rodrigues, António Humberto Paiva 

Matos, António Pedro Pereira Dias, Susana Duarte Morais, e os senhores Presidentes de 

Junta da Freguesia de Vila da Rua, António Manuel Pinto da Silva, do Vilar, Fernando 

Manuel dos Santos Vilaça e de Sever, Marcelino Ramos Ferreira. =================== 

===== De seguida e dando cumprimento ao estipulado no artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, conjugado com o artigo 34.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 

janeiro, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, Alcides José Sousa Sarmento, 

colocou à votação a Ata da Sessão Ordinária realizada em 30 de junho de dois mil e 

dezassete, cuja leitura foi dispensada, por unanimidade, em virtude de o texto ter sido 

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

Deliberação: Aprovar por maioria, com vinte e oito votos a favor e três abstenções dos 

membros Teresa Cecília Coelho Carvalho e os senhores Presidentes da Junta de 

Freguesia de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado e do Sarzedo, Helena Maria 

Correia dos Santos Seixas, por não terem estado presentes na referida sessão. --------------- 
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----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia informou que não se verificou nada 

de relevante, quanto à correspondência recebida. =============================== 

----- Então, entrou-se no período Antes da Ordem do Dia, pelo que foi dada a palavra à 

Membro da Assembleia Maria Emília Martins Gomes da Costa que, após os 

cumprimentos, anunciou que iria focar-se em dois assuntos, um tem a ver com o espaço da 

envolvente do centro de Saúde de Moimenta da Beira e começou por referir que, já há 

algum tempo, o deputado José Ferreira tinha alertado para o estado em que estava, mas 

que já se encontra todo arranjado. Quanto ao acesso a cadeira de rodas, é uma lacuna que 

temos de colmatar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Outra situação prende-se com uma carta que lhe foi enviada pelos herdeiros de 

Arminda Rosa da Fonseca Dias, solicitando autorização para ler a carta nesta Assembleia 

Municipal, mas, de imediato, o Presidente da Assembleia interrompeu, referindo que 

este assunto é da competência da freguesia, a carta está dirigida a essa freguesia, 

havendo uma missiva e, por se tratar de um assunto privado, não é da competência da 

assembleia municipal e tem de ser tratado, primeiro, com a junta de freguesia. ----------------- 

----- Continuando, Maria Emília Martins Gomes da Costa referiu que, antes de trazer esta 

situação, tinha falado com o Presidente da respetiva junta de freguesia, que, realmente, 

confirmou que já tinha conhecimento e que também tinha a carta. =================== 

===== Seguidamente, tomou a palavra o Membro da Assembleia Carlos Alberto de 

Meneses Bento que, após cumprimentar todos os presentes, começou por agradecer por 

estes quatro anos a convivência que está marcada com a democracia em Moimenta da  

Beira, onde todos foram ouvidos e respeitados da mesma forma, relativamente às suas 
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opiniões e decisões, tornando a missão gratificante, apesar das ideologias diferentes. Foi 

um prazer estar nesta Assembleia durante estes quatro anos. ---------------------------------------

----- Agradeceu por o terem designado para representante no ACES. Nunca falou do Aces, 

porque o Presidente está sempre presente, nomeadamente na saúde e fez o favor de 

clarificar todas as políticas e valências que foram trazidas para o nosso concelho. Foi uma 

experiência muito gratificante, por altura das reuniões, ouvir, nos corredores, muitos 

comentários elogiosos a respeito do Presidente da Câmara Municipal de Moimenta, 

realçando o seu interesse pelo progresso do concelho, isto porque, quando surgem novas 

valências, novos apoios, Moimenta da Beira aparece sempre como piloto - na saúde oral, 

nos raios X e nas radiografias. ============================================== 

===== De imediato, tomou a palavra o Membro da Assembleia António Francisco Pinto 

Reis que, após cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que a sua 

intervenção era a chave de encerramento da sua participação em Assembleias Municipais, 

presente e futuras. Citou Agostinho da Silva, para enfatizar que procurou ser diferente até 

ao fim, sem ceder a pressões, mas conciliando algumas linhas de pensamento 

discordantes, quer com a CDU, quer com o Partido Socialista, ou, mesmo, com o Partido 

Social Democrata, pois, embora fazendo parte da coligação, nem sempre as opiniões 

foram coincidentes. Incentivou a discussão sobre a intervenção e a presença na CIMDouro, 

realizando uma sessão de referência à atividade da CIM, nesta Assembleia Municipal. Fez, 

ainda, referência às discussões e aos compromissos da agricultura no município, à 

discussão sobre as taxas do IMI e do IRS e à colaboração da deputada Teresa Cecília, que 

teve um papel relevante na preparação de alguns temas. Lamentou que a Assembleia 
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tivesse aprovado a Assembleia Participativa dos Jovens, sem dar andamento ao processo, 

assim como o Conselho Estratégico Empresarial e a caracterização e preservação do 

Património Paisagístico Local. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Deixou ficar um apelo para aqueles que vão continuar, pedindo a atenção para as 

pessoas que necessitam de melhor qualificação, empreendedorismo e inclusão social e 

para o território que precisa de regulamentação, de ambiente referenciado, de 

ordenamento, de espaço público, numa linha estratégica de produção e de emprego, 

salientando o turismo ordenado e a ExpoDemo, que continua a denotar uma estratégica de 

inegável importância  para a produção dos produtos de excelência que se produzem e com 

criação de empregos, essencialmente,  para alavancar o desenvolvimento sustentado, 

desde que não seja, apenas, uma festa das colheitas. É preciso tornar viável o nosso 

concelho a longo prazo. A política de natalidade também não pode ser descorada, nem 

indiferente às projeções de democracia para as próximas décadas. A formação do capital 

humano deve ser mais preocupante, mais constante, pelo que a educação e a formação 

devem merecer, desta assembleia municipal, ou melhor, das próximas assembleias 

municipais, uma contínua atenção. ---------------------------------------------------------------------------

----- A agricultura deve ser vista como um negócio de desenvolvimento local, enquanto fator 

chave de discussão na assembleia municipal, a definir, a caraterizar o espaço de produção, 

o escoamento e a mobilidade desse negócio. Agradeceu, ainda, toda a simpatia que lhe 

dispensaram, em particular, àqueles que não subscreviam, não subscreveram e nem vão 

subscreverem as suas teses ou estratégicas, mas enriqueceram a discussão, na análise e 

na observação do interesse público.-------------------------------------------------------------------------- 
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 ===== De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia José Manuel de Andrade 

Ferreira que, após cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que queria deixar 

uma nota final do mandato, uma saudação a todos os membros desta assembleia. Ao 

longo destes quatro anos, cada um, na sua perspetiva, defendeu sempre os interesses da 

sua freguesia e do nosso concelho. O balanço deste mandato foi positivo pelo serviço à 

causa pública por todos demonstrados, sempre com a maior isenção na defesa dos 

interesses das pessoas e do concelho. Estendeu os seus agradecimentos aos serviços 

administrativos do município pela colaboração prestada para o normal funcionamento desta 

assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===== Finalmente, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara, José Eduardo 

Ferreira, para responder às questões que lhe foram formuladas. Após cumprimentar todos 

os presentes, começou por dizer que esta sessão era a última da assembleia municipal 

deste mandato e passou a responder à deputada Maria Emília referindo que não sabe, 

exatamente, ao que ela se refere, quando fala de dificuldades de acesso, pois bem as 

instalações do Centro de Saúde e do Sub de Moimenta da Beira  não está a identificar 

nenhum obstáculo para os cidadãos com mobilidade condicionada, pelo contrário, todos os 

espaços estão afetos à cota. Até há pouco tempo atrás, existia, no espaço de acesso à 

urgência, uma pavimentação com cubos de granito, o que dificultava a circulação das 

cadeiras de rodas e também das macas, mas essa situação já foi corrigida e o pavimento, 

agora, está completamente refeito. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Agradeceu as palavras do deputado Carlos Bento, porém, entende que fez, apenas, o 

que lhe compete, quer nos assuntos da saúde, quer noutro qualquer, preocupando-se em 
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participar ativamente. Orgulha-se de que, hoje, Moimenta da Beira esteja disponível para 

que o seu serviço de urgências e de radiologia sirvam não apenas munícipes de Moimenta 

da Beira, mas, também, de todos os municípios. O mesmo acontece com o serviço da 

saúde dentária, que se destina a todos os cidadãos de Moimenta da Beira e dos concelhos 

vizinhos. Seguidamente, agradeceu ao deputado António Reis por várias razões, mas, mais 

especialmente, pelo trabalho que desenvolveu nesta Assembleia Municipal, sempre de 

forma combativa, dando um contributo exímio para que este órgão seja sólido e com valor, 

denotando uma capacidade de discussão política e uma vontade de estar ao serviço de 

todos. Referiu-se a alguns temas que tinham sido discutidos, salientando que o município 

de Moimenta da Beira é o único no País que, estando obrigado a praticar 0.5, que é a taxa 

máxima de IMI, pratica 0.4, graças ao mérito de todos, Câmara Municipal e Assembleia 

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

----- 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, mas não se 

verificou qualquer participação. -------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciada a 

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

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

Apreciação do relatório de monitorização e acompanhamento, nos termos da alínea a), do 
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artigo 12.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto” --------------------------------------------------------- 

===== O Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Presidente da Câmara 

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

do último relatório trimestral de monitorização, uma vez que o município de Moimenta da 

Beira, há cerca de um mês, viu suspensas as suas condições de adesão ao PAEL. A 

Secretaria de Estado das Finanças e a Secretaria de Estado da Administração Local 

comunicaram a todos os Municípios Portugueses que tivessem atingido condições de não 

violação dos limites de endividamento a suspensão das condições a que estavam sujeitos 

e uma das condições era apreciar este relatório. Este relatório diz que os grandes objetivos 

da câmara municipal, no que dizia respeito há programação que foi feita no PAEL, estão 

cumpridos. De salientar que, neste momento, o município de Moimenta da Beira faz mais 

investimento do que aquele que estava previsto no planeamento, mas, quando o plano de 

ajustamento foi feito, havia uma previsão de estabilização de salários que, agora, não 

existe, pelo que se pagam mais salários do que estava previsto, aumentou a taxa do IVA, a 

eletricidade e a ADSE. Importa salientar que Moimenta da Beira estava em conjunto com 

mais vinte e seis municípios no Programa 1 e destes há apenas três que viram suspensas 

as suas condições, Moimenta da Beira, Borba e Espinho, mas Moimenta da Beira, 

referente a dezembro de 2016, está a cinquenta e oito por cento do limite de 

endividamento, enquanto os outros municípios estão em média em oitenta e dois por cento. 

A amortização de dois terços do PAEL permite uma poupança de quinhentos mil euros e dá 

a liberdade de podermos investir mais. Esta é a opção estratégica para o futuro de 

Moimenta da Beira. ====================================================== 
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=====Tendo o Presidente da Assembleia Municipal aberto uma ronda de inscrições, 

referiu que iria fazer a sua intervenção sobre esta saída do PAEL e começou por referir que 

a evolução deste processo nos liberta da teia de forças que nos condicionava, significando 

que o município de Moimenta da Beira tem contas sustentáveis e pode realizar projetos, 

por isso está grato ao Presidente da Câmara por ele ter cumprido a palavra com a 

promessa de irmos sair do PAEL, muito antes do que a Lei nos obrigava. Inverteu-se, 

finalmente, o ciclo de se contrair dívida para pagar dívida.========================= 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciado o 

respetivo relatório. ======================================================= 

===== Passou-se ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia Apreciação e decisão do 

pedido de certidão de interesse público municipal, efetuado pela empresa Construções 

Pardais-Irmãos Monteiros, Ld.ª, para regularização de Licenciamento de pedreira “Terra da 

Nave”, sita na freguesia da União de Freguesias de Pera Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, 

nos termos da alínea a), do ponto 4, do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===== O Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Presidente da Câmara 

Municipal um esclarecimento sobre este assunto, o qual começou por fazer o 

enquadramento legal do próprio decreto-lei, do qual resulta a possibilidade de as empresas 

poderem legalizar, de forma extraordinária, estabelecimentos ou explorações que 

estivessem ilegais até esta data. Desde 2014, a Câmara tem vindo a fazer uma divulgação 

regular desta possibilidade para que as empresas aproveitem. Em concreto, esta empresa 

Construções Pardais - Irmãos Monteiros, Ld.ª aproveitou-a para regularizar a situação de 
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uma pedreira que designa de “Terra da Nave”, situada no limite de Moimenta da Beira. A 

Câmara Municipal deliberou de interesse público municipal, porque é obrigatório, a menção 

expressa do interesse público para este caso com o fundamento em três questões 

concretas: primeiro, o próprio PDM – Plano Diretor Municipal já o prevê, segundo, a 

exploração já se encontra em curso e os impactos negativos possíveis já são concretos, 

não resulta deste licenciamento, nenhum impacto negativo para lá daqueles que já existem. 

Também esta exploração, como todas as outras, contribui para a economia local, através 

de postos de emprego e um conjunto de outros fatores positivos. Com base nestes três 

argumentos concretos, a Câmara solicitou que a Assembleia Municipal aprove a 

deliberação de interesse público para este fim. ================================= 

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

inscrições e tomou a palavra o Membro da Assembleia António Francisco Pinto Reis, 

referindo que não se debruçou sobre o assunto, mas ficou esclarecido sobre a parte legal  

referente a esta matéria, aquando da intervenção do senhor Presidente da Câmara. 

Concorda que a pedreira em questão tem interesse local. Também concorda que, quanto 

mais pedreiras houver no concelho de Moimenta da Beira, mais condições poderá haver 

para exigir o escoamento por uma estrada e não por um caminho municipal, como tem 

estado a acontecer. Em sua opinião, a Câmara deveria assegurar a quantificação dos 

prejuízos que o transporte de matérias pesadas está a causar na estrada municipal que liga 

Pera Velha a Moimenta, porque aquele asfalto não está preparado para a tonelagem que 

passa ali, diariamente. Aconselha que se tomem providências para que haja garantias que 

a pedreira não fica abandonada, caso deixe de ser rentável, até porque há maus exemplos 
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no Vilar e em Fonte Arcada. =============================================== 

===== De seguida, tomou a palavra o Presidente da Assembleia Municipal, solicitando 

um esclarecimento sobre a questão ambiental e pretendendo saber se o nosso 

regulamento de taxas e licenças prevê a questão dos inertes que são uma fonte de receita  

e que  os municípios não devem desperdiçar, sem pôr em causa a exploração empresarial. 

===== Seguiu-se no uso da palavra o Membro da Assembleia Fábio Ricardo Morgado 

Gomes que, após os cumprimentos, referiu que este ponto tem a ver com um assunto que 

diz respeito à sua freguesia. Tem manifestado a sua preocupação com o aspeto ambiental, 

porque também faz parte da Comissão de Compartes e alertou para, muitas vezes, a 

opção das empresas, quando acabam, é manterem a pedreira em funcionamento, mesmo 

que não explorem pedra, porque fica mais barato pagarem a mensalidade da exploração 

da pedra do que estarem a proceder ao aterro das pedras. ======================== 

===== Então, foi dada a palavra ao Presidente da Junta da União de Freguesias de 

Pera Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes que, após cumprimentar todos 

os presentes, referiu que esta pedreira está a funcionar, há três anos, mas, conforme vai 

explorando, vai compactando já o sítio para onde vai poder reflorestar. =============== 

===== De novo, foi concedida a palavra ao senhor Presidente da Câmara para responder 

a todas as questões que foram levantadas. Sobre a questão das taxas, o município de 

Moimenta da Beira, quando fez a sua última revisão do regulamento da tabela de taxas e 

licenças, aliás, aprovado por esta assembleia, inscreveu uma taxa para este efeito da 

degradação das estradas, mas parece que a aplicação desta taxa é ilegal, na medida em 

que a fórmula que pode ser encontrada para aplicar aquela taxa a transforma mais num 



                                                                                                                               
 Fl. 77 

 
__________   

2017.09.14 
 

                                                                                                                                                             Livº 15 
 

 
 

                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 

 

 

imposto e não é da competência das autarquias locais impor e cobrar impostos, isso é da 

competência do Governo Central. O município de Moimenta da Beira não tem nenhuma 

competência no funcionamento das pedreiras e não acompanha o desenvolvimento da sua 

atividade e nem pode fiscalizar as obrigações que têm. O município só pode intervir 

pedagogicamente. A questão ambiental, do ponto de vista da câmara, tem sido acautelada. 

===== Por fim, 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 e sete votos a favor e duas abstenções dos membros da 

assembleia António Francisco Pinto Reis e Maria Emília Martins Gomes da Costa, aprovar 

e emitir a Certidão de Interesse Público Municipal, nos precisos termos apresentados e 

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

===== Seguidamente, passou-se para o Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia, 

Concurso Público para fornecimento de Energia – Aprovação de autorização prévia – 

alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. --------------------------------- 

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

Câmara Municipal que fizesse um breve esclarecimento sobre este assunto, o qual 

começou por referir que o município tem feito, nos anos anteriores, um consórcio com um 

conjunto de municípios para aquisição de energia elétrica. A Câmara Municipal tem de 

proceder a um conjunto de operações para esse efeito e a Assembleia Municipal, como nos 

anos anteriores, deve aprovar a autorização prévia à solução de um compromisso 

plurianual inerente a este contrato. ---------------------------------------------------------------------------
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----- Também informou que, no ano passado, a redução ao nível da Comunidade 

Intermunicipal do Douro ficou na ordem dos 5%, devido à aquisição em conjunto. ======= 

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

unanimidade dos presentes, aprovar a autorização prévia do Concurso Público para 

Fornecimento de Energia, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara 

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

===== Por fim, iniciou-se o Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia, Informação do 

Auditor Externo – 1.º Semestre de 2017 – alínea d), do n.º 2, do art.º 77.º, da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------

===== O Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Presidente da Câmara 

Municipal um breve esclarecimento sobre este ponto, o qual começou por dizer que, em 

termos gerais, este relatório semestral corresponde a uma obrigação legal. Os auditores 

das Câmaras são obrigados, a meio do ano, a produzirem um relatório. Este expressa, 

essencialmente, a situação financeira do município e o que está em causa é o primeiro 

semestre de 2017. Nos termos da lei, o Auditor Externo é completamente independente 

nas suas apreciações, pelo que o relato e a forma como se constrói o relatório são da sua 

exclusiva responsabilidade. Este relatório faz uma abordagem orçamental e outra 

patrimonial, isto é, como estão o ativo e o passivo do município de Moimenta da Beira. 

Quanto às questões orçamentais, o relatório diz que estamos numa execução normal e 
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previsível em termos orçamentais. O aspeto patrimonial, no que se refere à dívida, diz que 

entre 1 de janeiro de 2017 e 30 de junho de 2016, a dívida diminui um pouco mais de 

oitocentos mil euros e também compara com o último relatório, em 30 de junho de 2016, a 

dívida da câmara diminuiu cerca de um milhão e setecentos mil euros. ---------------------------

----- Em 31 de dezembro de 2016, o município tinha 38% da sua capacidade de 

endividamento consumido. Este relatório diz que, em 30 de junho de 2017, só tem cerca de 

48% do seu limite de endividamento. Significa que esta melhoria, cerca de oitocentos mil 

euros, a 30 de junho, provocou este abaixamento. Também diz que a dívida total nos 

termos da lei, a 30 de junho de 2017, é de sete milhões e vinte e nove mil euros. O nosso 

esforço e o nosso objetivo era chegarmos ao fim do ano de 2017 com sete milhões e meio 

e chegámos com menos. Significa que o município de Moimenta da Beira, do ponto de 

vista da sua capacidade de endividamento, podia, hoje, contrair, para se manter dentro do 

limite, quase quatro milhões de euros de dívida, isto é, podia assumir mais quatro milhões 

de euros de dívida, mesmo assim mantinha-se fora do PAEL. Este relatório tranquiliza, nós 

estamos numa situação confortável em termos financeiros, mas é preciso cuidado para não 

invertermos a trajetória. =================================================== 

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

inscrições e deu a palavra ao Membro da Assembleia António Francisco Pinto Reis que 

se regozijou com os resultados relatados, uma vez que podem significar que, no futuro, 

haverá verba para investimento. ============================================ 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciada a 

respetiva informação. ==================================================== 
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===== Após a discussão da agenda e dado o términus do mandato, usou da palavra o 

senhor Presidente da Câmara Municipal referindo que queria agradecer o que, durante o 

mandato todos fomos capazes de fazer pela assembleia municipal e, ao mesmo tempo, 

pelo concelho de Moimenta da Beira. Salientou a presença e as intervenções que todos 

fizeram de forma cordata, num clima de paz social notável, o que um exemplo do modo 

como a democracia pode acontecer nos nossos territórios. Estendeu os agradecimentos à 

Mesa da Assembleia e à funcionária administrativa pelo profissionalismo como decorreram 

os aspetos burocráticos. Valorizou a presença dos Vereadores nas reuniões da 

Assembleia, apesar de não haver obrigatoriedade nesse procedimento, facto que 

representa respeito por este órgão. Deixou, ainda, um agradecimento aos eleitores pela 

prova de confiança e aos colaboradores da Câmara Municipal, em geral. ------------------------

------ Finalmente, convidou todos para a ExpoDemo que ia começar, brevemente, e desejou 

que a campanha eleitoral, que se aproximava, decorra na normalidade, no respeito 

democrático uns pelos outros. ============================================== 

===== Por fim, usou da palavra o Presidente da Assembleia Municipal  que começou por 

agradecer as palavras amáveis e calorosas que o senhor Presidente da Câmara dirigiu a 

esta Assembleia e realçou a cooperação entre todos os órgãos, no respeito pelas 

competências de cada um. Estendeu os agradecimentos aos elementos da mesa, sem 

esquecer aqueles que, amavelmente, aceitaram substituir os secretários nas suas faltas. = 

===== 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 12H10 horas, da qual se 

lavrou a presente Ata, que vai ser assinada nos termos da Lei. ===================== 
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