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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E UM DE DEZEMBRO ANO DE 

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

ATA N.º 05/2016 

========== Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 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, Carlos Alberto de Meneses Bento, Maria Dulce Rodrigues de 

Andrade Cardoso, Cláudia Marisa Gomes Rodrigues, António Pedro Pereira Dias, António 

Humberto Paiva Matos, Sidónio Clemêncio da Silva, António José de Macedo, Celita Maria 

Pereira Leitão, Jorge Mota dos Santos, Teresa Cecília Coelho Carvalho, 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 

Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, de Moimenta da Beira, Francisco José de 
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Lima Rebelo Gomes, 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, 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, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Sidónio da Silva Meneses, 

António Francisco Pinto Reis, Francisco José Cardoso de Moura e os Presidentes da Junta 

da Freguesia de Castelo, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, e de Leomil José Luís dos 

Santos Rosário ========================================================= 

===== Dada a existência de quórum, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Alcides José Sousa Sarmento, colocou à votação a Ata da Sessão Ordinária realizada 

em 30 de setembro de dois mil e dezasseis, 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 dois votos a favor e oito abstenções dos 

membros Carlos Alberto de Meneses Bento, Celita Maria Pereira Leitão, Susana Duarte 

Morais, Fábio Ricardo Morgado Gomes, e dos  Presidentes de Junta das Freguesias de 

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

da Silva, de Sever,  Marcelino Ramos Ferreira, do Vilar, Fernando Manuel dos Santos 

Vilaça,  por não terem estado presentes na referida sessão. ----------------------------------------- 

===== De seguida, o senhor Presidente da Assembleia informou que não se verificou nada 

de relevante, quanto à correspondência que foi enviada por correio eletrónico a todos os 
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membros desta Assembleia, abrindo inscrições para se poderem pronunciar e, não 

havendo, 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 começou por 

apresentar duas Moções, sendo a primeira “ Um Voto de Saudação - 40 Anos das 

Primeiras Eleições Autárquicas” nestes termos: “Comemoramos os 40 anos da 

Constituição da República Portuguesa que consagrou o Poder Local Democrático e 

comemoramos os 40 anos das primeiras eleições democráticas para as autarquias locais, 

realizadas e 12 de dezembro de 1976. O Poder Local Democrático constitui uma das mais 

significativas transformações democráticas operadas com o 25 de Abril. Parte integrante do 

regime democrático e do seu sistema de poder é amplamente participado, plural, colegial, 

democrático, devendo as autarquias ser dotadas, em respeito pela sua autonomia, dos 

meios para responder às necessidades e anseios das populações e do desenvolvimento 

local. Foi com o Poder Local Democrático, os seus eleitos, as populações e as 

organizações que foi possível avançar e desenvolver os municípios e as freguesias, 

contribuindo decisivamente para o desenvolvimento local, operando profundas 

transformações na dimensão económica, social e cultural, com a fundamental intervenção 

na melhoria das condições de vida das populações e superando enormes carências, 

incluindo na resolução de problemas que excedam, em larga medida, as suas 

competências. As comemorações dos 40 anos das primeiras eleições autárquicas devem 

ser um momento para informar sobre a importância e o papel do Poder Local Democrático 

e o que representa como espaço de afirmação e realização de direitos e aspirações 

populares, um momento de convergência e unidade dos democratas, em defesa do Poder 
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Local Democrático e dos valores de Abril, consagrados na Constituição da República. -------

----- A Assembleia Municipal de Moimenta da Beira saúda a realização das primeiras 

eleições autárquicas, o Poder Local Democrático, os eleitos, as populações e suas 

organizações, responsáveis pelas transformações económicas, sociais e culturais ao longo 

destes 40 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Se aprovada, da presente deliberação, deverá ser dado conhecimento à ANMP e à 

ANAFRE”. ============================================================= 

===== De imediato, também apresentou a segunda “Moção – Dia Internacional das 

Migrações” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Ser o dia 18 de dezembro o Dia Internacional das Migrações assim proclamado pela 

ONU no ano de 2000; --------------------------------------------------------------------------------------------

-------2. Não ter o nosso País ratificado a “Convenção da ONU sobre a Proteção dos 

Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias” apesar de serem passados 

16 anos da adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas; -------------------------------------

------3. A nova dimensão e atualidade que, face ao contexto político europeu de 

recrudescimento do racismo e da xenofobia, assume a luta pela proteção dos direitos dos 

trabalhadores migrantes; ----------------------------------------------------------------------------------------

4. A importância dos fluxos migratórios por razões económicas, mas também em 

consequência da violência e da guerra; ---------------------------------------------------------------------

5. Os cinco milhões de portugueses e luso-descendentes espalhados pelo mundo, a sofrer 

descriminação laboral e social face aos naturais, muitos deles saídos do nosso Concelho; --
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6. A relevância da comunidade imigrante existente no nosso País, com centenas de 

asilados e refugiados, a viver em condições muito precárias, as dificuldades vividas para 

obterem a legalização; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Propunha que a Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, na sua reunião de 21 de 

dezembro de 2016, delibere: -----------------------------------------------------------------------------------

1. Recomendar ao Governo e à Assembleia da República, que sejam tomadas diligências 

no sentido de que Portugal venha a ratificar a “Convenção da ONU sobre a Proteção dos 

Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias”; ------------------------------------- 

2. Dar conhecimento da presente moção às seguintes entidades: Presidência da 

Assembleia da República, Grupos Parlamentares da Assembleia da República, Primeiro-

Ministro, Presidência da República e à Comunicação Social”. ====================== 

----- Não havendo mais inscrições, o senhor Presidente da Assembleia colocou à votação 

as moções apresentadas, sendo a primeira “ Um Voto de Saudação - 40 Anos das 

Primeiras Eleições Autárquicas” em que, a assembleia municipal deliberou, aprovar por 

maioria dos presentes, com vinte oito votos a favor e duas abstenções dos membros da 

assembleia, Susana Duarte Morais e Carlos Alberto Meneses Bento. -----------------------------

----- Quanto à segunda “Moção – Dia Internacional das  Migrações”, o Presidente da 

Assembleia, usando da palavra, referiu que  a única questão é de propor aos órgãos de 

soberania,  tratando-se  de matéria de política externa, sentindo algum pejo em estar a 

imiscuir-se num assunto que é, claramente, de política externa. Concordou com toda a 

primeira parte, mas a recomendação ao governo pareceu-lhe uma espécie de ingerência 

no órgão de soberania e, como tal, iria votar contra. --------------------------------------------------- 
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----- Dado não haver mais inscrições, foi posta à votação a respetiva moção, tendo a 

assembleia municipal deliberado aprovar por maioria com seis votos a favor dos membros 

da assembleia, António Pedro Pereira Dias, António Humberto Paiva Matos, Jorge Mota 

dos Santos, Maria Emília Martins Gomes da Costa e os senhores Presidentes de Junta das 

Freguesias de Caria, Armando Nunes Mota e União de Freguesias de Paradinha e Nagosa, 

André Trindade de Sousa, um voto contra do Presidente da Mesa, Alcides José Sousa 

Sarmento e vinte e três abstenções dos Membros da Assembleia, José Manuel de Andrade 

Ferreira, Maria Teresa Adão Chaves, Carlos Alberto de Meneses Bento, Dulce Rodrigues 

de Andrade Cardoso, Cláudia Marisa Gomes Rodrigues, Sidónio Clemêncio da Silva, 

António José de Macedo, Célita Maria Pereira Leitão, Teresa Cecília Coelho Carvalho, 

Susana Duarte Morais, 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 Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, de Moimenta 

da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, 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, 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.  ======================================== 

----- 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 
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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 “Contrato 

de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão – Aditamento ao 

contrato, a celebrar com a EDP – Aprovação;”. -----------------------------------------------------------

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

Câmara Municipal, José Eduardo Lopes Ferreira, um esclarecimento sobre este 

assunto, o qual, após os cumprimentos, começou por referir que desejava fazer umas 

ligeiras referências. Em primeiro lugar, gostaria de justificar a data da sessão da 

assembleia municipal, porque está de acordo que era preferível o mês de novembro, 

afastando-a mais do período natalício. Essa vontade não pôde cumprir-se, pois pareceu-lhe 

desadequado fazê-la na semana em que comemoramos os 40 anos do Governo Local 

Democrático, evitando-se, assim, a vinda das pessoas, duas vezes, na mesma semana a 

uma reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em segundo lugar, agradeceu a todos os eleitos locais, desta assembleia municipal, 

pela presença na comemoração dos 40 Anos do Poder Local Democrático, que foi um 

momento simbólico muito significativo para todos, mas especialmente para população de 

Moimenta da Beira que, ao longo destes 40 anos, esteve sempre a fazer as escolhas que 

foram mais adequadas para gerir as causas públicas, contribuindo para que fosse um 

concelho mais desenvolvido, mais progressivo, mais preparado para enfrentar as 
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dificuldades do futuro. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Deixou um registo de agradecimento a todos os antigos autarcas que, tendo sido 

convidados, quiseram estar e em grande número, com muito entusiasmo nestas 

comemorações, tendo contribuído para um momento solene e digno dos 40 anos do 

Governo Local Democrático que representam. -----------------------------------------------------------

------ Também referiu que disponibilizaria aos membros da assembleia municipal que, por 

alguma razão, não puderam estar presentes naquela comemoração, um livro que foi 

editado pela ocasião dos 40 anos. Este registo compara o concelho de Moimenta da Beira 

há 40 anos atrás e o que é hoje, num conjunto vasto de domínios, na educação, saúde, 

ação social e etc. Sublinhou que este livro, para além do mais, tem os nomes de todos os 

eleitos locais no concelho de Moimenta da Beira, ao longo destes 40 anos, e todos os 

resultados eleitorais.----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Finalmente, agradeceu a todos os Membros da Assembleia Municipal de Moimenta da 

Beira pela participação que, durante o ano de 2016, deram às nossas causas pelo 

município, na sua globalidade, e desejou um Bom Natal e um Bom Ano de 2017 para todos 

os presentes e habitantes do concelho de Moimenta da Beira.---------------------------------------

----- Por fim, referiu-se ao assunto do ponto dois da ordem do dia, começando por lembrar 

que existe um contrato de energia elétrica em baixa tensão com a EDP e que tem um 

conjunto vasto de cláusulas e artigos. Esta alteração ao contrato diz respeito, apenas, ao 

anexo 1 e tem a ver com a definição do tipo de correntes de níveis de iluminação, 

luminárias, lâmpadas e apoio na iluminação pública no concelho de Moimenta da Beira. ----

----- Referiu que esta proposta de alteração aparece agora, porque têm vindo a ser 
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mobilizados alguns equipamentos distintos, designadamente lâmpadas led que vão 

substituir um conjunto de outras que estavam neste anexo. Ao aprovarmos esta alteração, 

a EDP deixa de ter a obrigação de fazer a manutenção e a substituição de todos os 

equipamentos que não estivessem previstos neste anexo. Logo, este aditamento, permite 

que, para além dos equipamentos já previstos, a EDP seja obrigada a proceder à 

manutenção e à substituição de todos os equipamentos que estão tipificados no anexo.-----

----- Informou, ainda, que o município fez já algumas candidaturas para reduzir os 

consumos com a eficiência energética, permitindo instalar várias centenas lâmpadas led no 

concelho. Enquanto não for aprovado este aditamento e se estes equipamentos avariarem, 

tem de ser o próprio município a repará-los ou a substituí-los, mas iria criar uma 

incongruência, porque o município não pode, sequer, fazer intervenções na rede. 

Acrescentou que este contrato está para aprovação na assembleia municipal, porque o 

contrato inicial foi aprovado, como tinha de ser, pela própria assembleia municipal. ====== 

----- 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 

aditamento ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, 

nos precisos termos apresentados. ========================================== 

===== Passou-se ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia “Orçamento e Plano de 

Atividades para 2016 – 2.ª Revisão Orçamental – Apreciação e aprovação – alínea c) do 
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n.º 1, do artigo 33.º, conjugado com o disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º, ambos 

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

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

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

se trata da 2.ª revisão orçamental e que tem a ver com a oportunidade de incluir um saldo 

da conta de gerência do ano transato. Como é do conhecimento, a Câmara Municipal 

transitou com trezentos e sessenta e dois mil,  cento e cinquenta e quatro euros e trinta e 

quatro cêntimos e,  este valor,  só pode ser utilizado durante o exercício através de uma 

revisão orçamental. Quando foi aprovado o orçamento, que está em execução, este valor 

não era permitido, porque só apareceu no final do ano em 31 de dezembro. Não se trata de 

disponibilidade deste dinheiro, trata-se de aumentar o grupo do orçamento para poderem 

ser efetuados pagamentos. Esta 2.ª revisão orçamental destina-se, exclusivamente, a 

permitir integrar o valor que transitou no saldo da conta de gerência para puder ser utilizado 

durante o ano de 2016. A DGAL pronunciou-se sobre esta proposta de revisão e considera 

que, para o Município de Moimenta da Beira, esta revisão acrescenta na receita o valor de 

trezentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro euros e trinta e quatro cêntimos 

e permite na despesa o mesmo valor, não faz nenhuma diferença, mas dá um conjunto de 

considerações genéricas sobre a situação do município, das quais serão destacadas duas: 

a primeira, o município não cumpre a obrigação de ter as taxas máximas do IMI; a 

segunda, o município tem valores de investimento previsto superior ao que estava previsto 

no ajustamento financeiro, apesar de estar a diminuir o endividamento todos os anos, aqui 

considerado, já devia de diminuído mais o endividamento, mas será feita uma explicação 
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mais cabal no ponto do orçamento. ========================================== 

----- De imediato, 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 apreciação e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade dos presentes, aprovar a proposta da 2.ª Revisão Orçamental, nos precisos 

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

===== Passou-se para o Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia, “Liquidação e 

cobrança de taxas municipais – Manutenção em 2017 dos valores fixados para o ano de 

2016 – alínea b), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 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 qual 

começou por referir que a crise que assolou o País e todos os municípios fez com que  a 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira considerasse que, nos últimos anos,  era 

pertinente não permitir o aumento das diversas taxas previstas em regulamento, daí a 

obrigatoriedade da deliberação da assembleia municipal. =========================-

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

inscrições e, dado que ninguém se inscreveu, 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 a apreciação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade 

dos presentes, aprovar a proposta de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais – 

Manutenção em 2017 dos valores fixados para o ano de 2016, nos precisos termos 
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apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ============================== 

===== Seguidamente 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 

2016, nos termos da alínea a), do artigo 12º., 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 ponto, o qual começou por dizer 

que deixará para a apresentação do orçamento explicações mais profundas sobre esta 

questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

----- Relativamente ao que está aqui em causa é, apenas, decorrente de uma obrigação da 

lei do PAEL que obriga a apresentar à Assembleia Municipal o relatório de monitorização e 

acompanhamento de cada um dos trimestres. Neste caso, apresenta-se o último trimestre 

encerrado, o terceiro trimestre do ano de 2016. Quanto ao conteúdo deste relatório, ele 

mantém-se em linha com tudo o que tem vindo a acontecer durante os trimestres 

anteriores, isto é, o município de Moimenta da Beira mantém-se afastado do níveis de 

endividamento que obrigaram a recorrer ao PAEL. O fundamental, neste relatório, é ter 

uma linha de coerência com todos os anteriores, o que significa manter a direção financeira 

do município dentro dos limites de controlo que têm que ser mantidos. Também se verifica 

um nível de investimento muito superior àquele que estava previsto no plano de 

ajustamento financeiro e, este instrumento faz esta comparação. Este relatório prova que o 

município de Moimenta da Beira continua, felizmente, muito tranquilo do ponto de vista 

económico e financeiro. =================================================== 

===== Tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal aberto uma ronda de 
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inscrições, não se verificou qualquer participação. -------------------------------------------------------

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

a Assembleia Municipal considerou o assunto apreciado.========================== 

===== 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 ponto, o qual referiu que a 

Assembleia Municipal já deliberou sobre pedidos semelhantes a estes. A Lei dos 

compromissos e pagamentos em 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 que, 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-se. Solicita, 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 a proposta do 

pedido de autorização prévia e genérica, nos precisos termos apresentados. =========== 
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===== 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 o assunto, o qual referiu que este ponto 

é relativamente semelhante ao ponto anterior, isto é, autorizar prévia e genericamente 

todas as despesas de caráter anual e plurianual. No ponto anterior, é a assunção dos 

compromissos e, neste ponto, é a realização daquelas despesas. Esta obrigação decorre 

da adesão ao PAEL. Com a autorização da Assembleia Municipal, a Câmara fica 

autorizada a assumir a realização das despesas de caráter anual ou plurianual. ========= 

----- 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 a proposta do 

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 2017, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao senhor Presidente da 

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

informou que o Município pode contrair empréstimos de médio e longo prazo, não o 

fazendo até este momento, com exceção do PAEL, contraiu anualmente um empréstimo de 

curto prazo, habitualmente designado um empréstimo de Tesouraria. É um empréstimo que 

pode ser contratado e que tem de ser pago, integralmente, no ano da contratação. -----------

------ O Município de Moimenta da Beira tem vindo a contratar este empréstimo e tem de 

ser aprovado pela assembleia municipal, antes da aprovação do orçamento para o ano de 

2017, porque esta receita já consta no orçamento de 2017. ------------------------------------------

- A Câmara Municipal, quando faz um concurso, convida todas as instituições bancárias 

com representação em Moimenta da Beira e, não só. Concorreram quatro entidades e a 

que fez melhores condições foi o BPI - Banco Português de Investimento que concorre e 

ganha com uma taxa Euribor a seis meses acrescida de 0.7. Portanto, solicita autorização 

para o empréstimo de curto prazo no valor de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), à taxa 

Euribor a seis meses acrescida de 0.7 para o ano de 2017. ======================== 

----- De imediato, 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 a contratação 

de um empréstimo a curto prazo para o ano de 2017, nos precisos termos apresentados e 

aprovados pela Câmara Municipal. ========================================== 
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===== 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 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 é habitual a apresentação 

do Orçamento e Plano em power point e, antes da apresentação, deixou duas 

considerações. A primeira é reafirmar que todos os dados que aqui são expostos resultam 

dos documentos que são entregues e que, esta apresentação, em rodapé, apresenta a 

imagem relacionada com a evocação dos 40 anos do Poder Local Democrático, como 

forma simples de homenagear todos os autarcas ao longo deste 40 anos que serviram o 

Município de Moimenta da Beira, as suas freguesias e, por isso, a sua população. ------------

----- A apresentação seguiu uma linha de coerência, relativamente às apresentações ao 

ano anterior, para que a assembleia e a população em geral possam aceder a essa 

informação para acompanhar e avaliar o que se vai passando na nossa gestão autárquica. 

----- O que se pretende com esta apresentação das grandes opções do plano e orçamento 

municipal, para o ano de 2017, é garantir a completa transparência e que haja um 

escrutínio permanente por parte, não apenas dos eleitos, mas da população, que tenha um 

enquadramento legal e, quanto a isso, não houve alterações. ----------------------------------------

------ Como habitualmente, este orçamento para o ano de 2017 tem um conjunto de 
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condicionantes internas e externas, sendo algumas identificadas. As condicionantes 

internas de dívidas que são, por exemplo, aos fornecedores, do ambiente, porque é área 

onde se mantém a dívida a fornecedores de dimensão apreciável. Existe o peso 

significativo dos empréstimos, apesar de toda a redução que se tem verificado e a 

condicionante que tem a ver com o PAEL. O serviço da dívida continua a ser uma 

condicionante interna, porque, apesar de todas as alterações ocorridas, ainda se mantém 

um serviço de dívida ao longo do ano de 2017 de seiscentos e cinquenta e quatro mil 

euros. Há muito poucos anos, não era este o número, mas sim algo parecido com um 

milhão e seiscentos e cinquenta e quatro mil euros. Durante o exercício de 2017, o 

executivo vai pagar de serviço da dívida o valor de seiscentos e cinquenta quatro mil euros. 

----- Os empréstimos bancários de médio e longo prazo no fim de 2017 serão de menos de 

dois milhões e meio de euros, contra os oito milhões e novecentos mil euros em 2009, o 

que significa que há, nestes anos de exercício, de redução, quase meio milhão de euros de 

empréstimos de médio e longo prazo, que corresponde a uma percentagem de redução de 

72%. Também referiu que já houve anos, na nossa história, em que isto era exatamente ao 

contrário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em 2017, os empréstimos a médio e longo prazo vão terminar no valor de dois milhões 

e quatrocentos e noventa e seis mil euros. Este valor está em sete empréstimos, quatro 

dos quais, à Caixa Geral de Depósitos, um ao Banco BPI e dois ao Estado Português, 

através da Direção Geral do Tesouro e Finanças que é o PRED e o PAEL.-----------------------

----- O que está previsto no orçamento é chegar a 31 de dezembro de 2017, com dois 

milhões e quatrocentos e noventa e três mil euros de quase de sete empréstimos, sendo 
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que, há quatro anos, eram vinte e cinco. Ainda quanto às condicionantes internas de 

serviço da dívida, no ano de 2017, a amortização estimada é de quinhentos e noventa e 

oito mil euros. A lei, em 2012, deixou de considerar o limite de endividamento líquido de 

médio e longo prazo e passou a considerar o valor do endividamento total. Neste momento, 

o valor de endividamento total máximo tem de ser um e meio da média da receita corrente 

líquida cobrada nos últimos três anos. A lei alterou e a obrigação já não é cumprir 

endividamento líquido de médio e longo prazo, mas é cumprir uma vez e meia o 

endividamento total, ou seja, o limite de endividamento é de três milhões, quatrocentos e 

noventa e seis mil euros. O endividamento, atualmente, há-de situar-se na ordem dos oito 

milhões, o que significa quase cinco milhões e meio de endividamento de folga. Em quinze 

de dezembro, havia uma folga no nosso limite de endividamento de quase cinco milhões e 

meio de euros, em termos percentuais, o limite é 1.5 e nós temos cumprido 0.89, o que 

significa que temos uma folga 0.2, indicadores que continuam a melhorar e são os 

melhores de sempre. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nas condicionantes externas, vamos receber do Estado cinco milhões e novecentos e 

dez mil euros, o que é ainda menos do que os seis milhões e quarenta e cinco mil euros 

que recebíamos em 2009. Ao longo dos anos, tem vindo a reafirmar à assembleia 

municipal que o objetivo é atingir patamares de execução que estejam muito próximos dos 

valores da realização. Na execução, o Município de Moimenta da Beira tem uma trajetória 

ascendente todos os anos, ao contrário do que se passa com a média do País e com as 

generalidades dos municípios. As receitas correntes diminuem 1.9 %, especialmente, 

porque os impostos diretos diminuem 2.4 %, previsivelmente, e, portanto, dá-se uma 
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diminuição de 1.9%. Havia uma variação de 1.9 nos impostos diretos, indiretos e taxas. Os 

impostos diretos, designadamente o IMI, baixa 3.8 % e, por força das avaliações, verificou-

se um ligeiro aumento do IMT e da derrama que mantém a taxa, o que é um bom sinal, 

pois significa que as empresas produzem mais e têm mais lucros. Quanto às transferências 

correntes, há um aumento ligeiro de 1.5 que deriva, especialmente, do aumento que há 

para 2017, no fundo de equilíbrio financeiro, de 5%. Felizmente o Governo da República 

está a olhar com outros olhos para o poder local e aumentou 5% nas nossas receitas, mas, 

mesmo assim, estamos abaixo de 2010. Nas vendas de bens e serviços regista-se um 

ligeiro aumento de 2.9%. Há aqui um valor que destoa muito, porque este é o valor que tem 

de ser calculado de acordo com a lei, não é significativo, mas a percentagem está longe do 

que é habitual. Em transferências de capital, existe um aumento de cerca de 6%, 

especialmente, porque em sede de capital tem um aumento de 5% e, também, um ligeiro 

aumento das transferências em comparticipações comunitárias. ------------------------------------

---- O total das despesas correntes é de 0.3%, apesar do pessoal aumentar 4,2%, porque o 

Município de Moimenta da Beira, no ano de 2017, não vai ter nenhum colaborador em 

situação precária; todos os colaboradores da câmara municipal de Moimenta da Beira têm 

contrato por tempo indeterminado, pertencem ao quadro de pessoal da câmara. Isto não 

aconteceu antes, porque existiam limites de endividamento que proibiam a abertura de 

concurso para a admissão de pessoal. ----------------------------------------------------------------------

------ Quanto à aquisição de bens e serviços mantém-se uma estabilidade relativa com um 

aumento de 2.8%. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No atinente aos juros e encargos financeiros, em 2017, pode verificar-se uma 
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diminuição de 31% no valor pago. Também aconteceu uma diminuição nos juros de 

fornecedores, porque esta transferência, vinda de empréstimos de médio e longo prazo, 

diminui o bolo dos fornecedores. Referiu, ainda, um quadro comparativo das transferências 

correntes, apenas para justificar uma diminuição significativa para as juntas de freguesia, 

prometendo que, porventura, no próximo orçamento, seria possível melhorar estas 

prestações para as freguesias. Recordou que o Estado retirou às freguesias muito do que 

eram as suas receitas. O conjunto de condições que se estão a concretizar vai permitir que, 

durante o próximo orçamento, seja viável melhorar esse valor ligeiramente, mas esta 

diminuição, que é de 35%, tem a ver com a diminuição da dívida que já não existe para as 

freguesias. As transferências correntes, sem diminuírem nada em termos do âmbito, 

diminuem em termos de previsão do orçamento, porque a dívida, felizmente, está a baixar. 

------ Nas aquisições de bens de capital, há uma diminuição ligeira de 4.6%, especialmente 

no conjunto de investimento, enquanto as transferências de capital apresentam um 

aumento significativo, porque há um aumento na Administração Local. No ano de 2016, 

havia muitas dívidas de protocolo que estão quase resolvidas e as freguesias terão um 

reforço muito significativo de outra maneira. O orçamento municipal, entre 2010 e 2017, 

diminuiu em sete milhões e meio de euros, mas, em termos de execução, o aumento foi de 

alguns milhões. O mesmo aconteceu com a despesa. --------------------------------------------------

---- Quanto à apreciação da DGAL, ela tem por base legal a lei do PAEL, que obriga a que, 

nos anos subsequentes à assinatura do contrato, os documentos previsionais sejam 

submetidos à DGAL. A situação é de uma amortização de mais de um milhão de euros. A 

proposta deste executivo consiste em dividir o valor que resta em duas partes e pagá-lo em 
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dois anos. Um em janeiro de 2016 e outro, até ao fim do ano de 2017. A proposta de lei do 

orçamento de Estado de 2017, no seu artigo 204.º, n.º 6, diz o seguinte: “a aplicação do 

plano, leia-se PAEL, é suspensa a partir da data da verificação do cumprimento do limite da 

dívida total previsto no artigo 52.º, voltando o plano a vigorar em caso de incumprimento do 

referido limite”. Isto significa que, em 2017, os municípios que estejam a cumprir o limite da 

dívida total, que é 1.5, suspendem o plano. Ora, suspendendo o plano, deixam de se 

sujeitar seja ao que for, exceto “(…) as obrigações constantes cessam   no momento da 

liquidação completa do empréstimo”. É isto que diz a lei e é isto que vai acontecer. -----------

-----A apreciação tem um conjunto de aspetos positivos, mas refere-se a alguns negativos, 

como a evolução do endividamento e a dívida total que estão acima do estimado no plano 

de ajustamento financeiro em quatro milhões de euros. Também fixava a obrigação da taxa 

máxima do IMI, que não foi cumprida e, finalmente, o valor das despesas de capital de 

investimento que excede o valor previsto no plano de ajustamento financeiro. Sobre a 

questão do endividamento e dos quatro milhões de euros, este parecer da DGAL é 

baseado em dados de setembro de 2016, quando o razoável seria calcular o 

endividamento até ao final do ano. Até 21 de dezembro, o endividamento já baixou mais de 

quinhentos mil euros em relação a setembro e, até ao fim ano, ainda baixará mais duzentos 

mil euros. No lado da receita, a previsão do plano de ajustamento financeiro era no sentido 

de se obterem rendimentos de propriedades que são os parques eólicos, cujo 

funcionamento já estava previsto ter início, mas só se iniciaram agora, sendo a diferença 

desta previsão de oitocentos mil euros. Na receita de capital, há uma diferença relacionada 

com bens de investimento – terrenos, especialmente, na Barragem do Vilar que, por razões 
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sociais, não estão ainda todos feitos, perfazendo duzentos e trinta e um mil euros. Por seu 

lado, a despesa aumentou. As despesas com pessoal foram mais elevadas, porque as 

taxas impostas pelo Estado, designadamente, com a Segurança Social e a Caixa Geral de 

Aposentações aumentaram. O aumento do IVA, só na eletricidade, representou trezentos e 

cinquenta e dois mil euros. Como queria a DGAL que não fosse depositado o dinheiro do 

FAM, que é obrigatório, ou como queria a DGAL que não houvesse penalização pelo 

aumento do IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Outra questão prende-se com a adesão ao PAEL que obriga à fixação da taxa máxima 

do IMI, mas esta Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, nunca aprovou a taxa 

máxima, manteve sempre 0.4, o que representou uma redução na receita. A terceira 

condição da DGAL é que tinham sido previstos investimentos no plano para 2017 de um 

milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil euros. Resumindo, as três condições são: a 

primeira de quatro milhões de euros a mais; a segunda foi de não ter aumentado o IMI e a 

terceira é estar a realizar mais investimento do que estava previsto. Esta situação 

justificaria não uma repreensão, mas um louvor à gestão que tem sido feita, porque no 

mesmo período em que a dívida diminuiu em quase 40%, conseguiu-se fazer um 

investimento muito para lá do que fazem a média das autarquias no País e, muito para lá, 

do que tinha sido previsto. Por outro lado, o facto de as escolas terem sido encerradas 

obriga a um adicional com os transportes que tem algum significado. Qualquer auxílio 

económico com projeção a vinte anos está sujeito a diferentes conjunturas nacionais e 

internacionais, alterações governativas completamente imprevisíveis. As autarquias, em 

Portugal, representam uma bolsa de investimento enorme, sendo legítimo afirmar que, se 
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não fossem as autarquias, Portugal não teria resistido, como resistiu, à crise recente. ====-

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

Câmara a exposição sobre este assunto, abriu uma ronda de inscrições e, de seguida, deu 

a palavra ao Membro da Assembleia Carlos Alberto de Meneses Bento que, após 

cumprimentar todos os presentes, referiu que, perante este orçamento, não se poderá pôr 

em dúvida o que será o próximo ano, porque será sempre conseguido com melhores 

resultados do que os que são apresentados, pelo que lhe parece muito importante que os 

munícipes tenham conhecimento de como está, realmente, a Câmara Municipal, porque 

fala-se que não há ação social. No entanto, não há melhor ação social do que aquela se 

fez com os funcionários desta câmara municipal, que se encontravam na precariedade já 

há muitos anos e graças à coragem deste executivo, os trabalhadores resolveram a sua 

precaridade. Isso é ação social pura e dura. Realmente verifica-se que não existe oposição. 

A oposição a este executivo parece ser a DGAL. Perante os resultados apresentados, 

lamentou que a nossa lei, neste momento, não permita ao atual presidente mandatos de 

mais de doze anos, porque a grande obra no nosso concelho não foi de betão, não era 

necessário, mas sim os milhões que diminuíram e os que não aumentaram.-------------------- 

----- Felicitou o senhor Presidente da Câmara e o Executivo pelo orçamento apresentado.= 

===== De imediato, tomou a palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes que, após os 

cumprimentos, referiu que não iria tecer elogios à apresentação do orçamento, porque, 

mais uma vez, ficou demonstrada e bem demonstrada a capacidade de execução e de 

planeamento, deste Executivo.---------------------------------------------------------------------------------
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---- Questionou o senhor Presidente da Câmara sobre dois motivos. O primeiro refere-se a 

uma verba inscrita para aquisição da Casa do Povo e para obras, que lhe parece 

insuficiente; o segundo tem a ver com a requalificação urbana e questiona sobre o que está 

previsto fazer nas ruas de Moimenta da Beira, principalmente, no largo das Fontainhas, 

devido à degradação das casas que aí estão. ================================== 

===== De seguida, tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia que começou 

por dizer que queria sublinhar a capacidade de planeamento e de execução que 

transparece deste orçamento, inclusivamente da coragem política de assumir o que se 

pode fazer baixando o orçamento. O senhor Presidente denota uma capacidade de 

planeamento e de execução que dá uma grande homogeneidade, conseguindo um maior 

equilíbrio e uma maior estabilidade.========================================== 

===== Não havendo mais inscrições, o senhor Presidente da Assembleia passou a 

palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de responder às questões que lhe foram 

formuladas. Este começou por agradecer ao senhor deputado Carlos Bento as palavras 

amáveis que lhe dirigiu e ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que colocou duas 

questões concretas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao valor que está previsto para requalificar a Casa do Povo é um valor de 

abertura que tem dois objetivos, por um lado, prevenir, se for necessária alguma 

intervenção de urgência para não deixar degradar mais, por outro, permite estar aberta 

para alguma possibilidade de poder fazer uma maior intervenção. Quanto à requalificação 

urbana e concretamente “as Fontainhas”, em primeiro lugar, há dois tipos de restrições 
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quanto às intervenções da requalificação urbana, restrições no ponto de vista financeiro e 

do ponto de vista técnico. Portanto, objetivamente, o que se prevê, se não houver algum 

aumento da dotação financeira, é que o espaço exterior público que terá intervenção será o 

Largo do Tabolado, a comunicação com as duas praças envolventes e, também, uma 

intervenção minimalista do edifício da câmara que, em princípio, pode constituir apenas 

uma substituição do telhado, das portas e janelas por uma questão de eficiência 

energética. Quanto aos senhores vereadores, não compreende como é possível, ano após 

ano, documento, após documento, tentar puxar para baixo Moimenta e as suas instituições 

contra todas as evidências. Quando, por exemplo, dizem que, em Moimenta da Beira, se 

está a perder protagonismo no que diz respeito à Educação, os alunos matriculados no 

ensino secundário no último ano, com dados do INE (2012/2013), na região Norte há trinta 

e nove alunos, por cada mil habitantes; na região NUT do Douro, quarenta alunos, por cada 

mil habitantes; em Moimenta da Beira, existem cinquenta e seis alunos, por cada mil 

habitantes, o que não pode significar estar a perder protagonismo. Nos cinco municípios 

limítrofes a Moimenta da Beira, o número de alunos, por cada mil habitantes, é cerca de 

dezoito alunos no ensino secundário e, em Moimenta da Beira, há cinquenta e seis, por 

cada mil habitantes. Também nos concelhos vizinhos, o número de professores é entre 

quarenta e dois e noventa, em Moimenta, são cento e oitenta e um professores, isto são 

dados do INE e não demonstram falta de protagonismo. Além disso, Moimenta da Beira 

tem um Centro de Formação do Centro de Escolas do Douro e Távora que serve todos os 

concelhos à nossa volta. Finalmente, existe um Centro para a Qualificação e Ensino 

Profissional em Moimenta da Beira, à nossa volta só há um em Lamego, dois em Viseu, 
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dois em Vila Real e dois em Bragança. ---------------------------------------------------------------------

----- Dado que não houve mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal colocou à votação de forma nominal o orçamento e as grandes opções do plano 

para o ano de 2017, 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, 

discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, 

aprovar o orçamento e grandes opções do plano para o ano de 2017, que inclui o plano 

plurianual de investimentos e plano de atividades mais relevantes do município e o mapa 

do 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. --------------------

----- 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, 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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