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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZOITO ======================================================== 

ATA N.º 02/2018  

========== Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, no 

Salão Nobre dos Paços do Município de Moimenta da Beira, a Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

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

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

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

pela Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, e pelo Segundo Secretário, Carlos 

Alberto de Meneses Bento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal, após cumprimentar todos os 

presentes, e dando cumprimento ao estipulado no n.º 1, do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, passou à verificação das presenças, registando-se que estavam presentes 

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

Ferreira, Maria Teresa Adão Chaves, Fábio Ricardo Morgado Gomes, Fernando Manuel 

Trinta Lopes, Carlos Alberto de Meneses Bento, Maria Helena Coutinho dos Santos, Celita 

Maria Pereira Leitão, António José de Macedo, Sidónio Clemêncio da Silva, José Manuel 

Soeiro do Nascimento Correia Alves, António Manuel Pinto da Silva, Francisco Aurélio 

Santana Aguiar, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, Délio Nelson Rodrigues da Mariana, Sidónio da Silva Meneses, Pedro Cláudio 

Pereira Martins, Susana Duarte e os senhores Presidentes da Junta de Freguesia de Alvite, 
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António José Monteiro dos Santos, de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de 

Baldos, João Augusto Gomes Oura, de Cabaços, Hélio David Ribeiro dos Santos, de 

Castelo Vitor Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil, José Luis dos Santos Rosário, de 

Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, de Passô, Jorge António 

Moreira Simão, da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de 

Carvalho Seixas, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, 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. -------------------------------- 

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

assembleia, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Jorge Mota dos Santos (período da manhã) 

e do Presidente da Junta da Freguesia de Caria, Jorge Nuno Rocha Nascimento. ======= 

===== Prosseguindo, deu a palavra à Primeira Secretária Maria Teresa Adão Chaves 

para se pronunciar sobre a situação das atas, a qual referiu que a ata de dezembro está 

em condições de ser aprovada e a ata de fevereiro está praticamente corrigida e será 

enviada na próxima semana. Todas as atas são pertinentes, mas a última ata é ainda mais 

pertinente, porque tem dado aso a algumas interpretações um pouco polémicas. Deu, 

assim, a sua palavra de que, durante a semana seguinte, a ata seria enviada.  -----------------

----- Mais uma vez, alertou para que todos os intervenientes nas sessões não mexessem 

no microfone durante as suas intervenções, dado que faz interferências e, por vezes, não 

se percebe o que foi dito. ================================================== 

----- De seguida e dando cumprimento ao estipulado no artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 
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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 21 de dezembro 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 trinta e cinco votos a favor e duas abstenções do 

membro da assembleia, Sidónio da Silva Meneses e do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, por não terem estado presentes na 

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

----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia perguntou se alguém queria 

pronunciar-se sobre a correspondência recebida e, dado que não houve inscrições, 

prosseguiu com os trabalhos, informando que o senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Moimenta da Beira, dado que vinha mais tarde, lhe solicitou que fosse proposto um Voto 

de Pesar pelo falecimento de José Alberto Pereira da Silva, mais conhecido por “Zé Lucas” 

que faleceu no passado dia 24 de março, com 68 anos de idade e, no tempo em que viveu, 

deixou legado pessoal, tendo desempenhado com lealdade e competência as suas 

funções, noutras instituições e como autarca, a destacar, nos órgãos da Freguesia de 

Caria, nos órgãos da Freguesia de Moimenta da Beira, essencialmente, como Presidente 

da Junta da Freguesia de Moimenta da Beira, durante dois mandatos e, como 

representante dessa Freguesia, na Assembleia Municipal e, também, durante um mandato 

como Primeiro Secretário da Mesa, desta Assembleia Municipal. -----------------------------------

----- Posto isto, tomou a palavra o Membro da Assembleia José Manuel de Andrade 
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Ferreira que, após ter cumprimentado todos os presentes, referiu que propunha um voto 

de pesar pelo falecimento de José Alberto Pereira da Silva (Zé Lucas) e apresentou uma 

proposta escrita, do seguinte teor: Faleceu no passado dia 24 de março em Lisboa, com 68 

anos de idade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- As suas qualidades como profissional dos registos, como colega de trabalho, como 

cidadão e autarca merecem todo o respeito e a estima de todos. --------------------------------- 

----- Foi Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira nos mandatos de 1993 a 

1997 e de 1997 a 2001; -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi membro desta Assembleia Municipal, onde também exerceu as funções de 

secretário da mesa da Assembleia; --------------------------------------------------------------------------

----- Foi dirigente de várias associações; -------------------------------------------------------------------

----- Pelo seu percurso de vida, pela defesa das ideias do 25 de Abril e pela sua 

camaradagem, proponho que a Assembleia delibere: --------------------------------------------------

----- 1 – Aprovar o presente voto de pesar pelo falecimento de José Alberto Pereira da 

Silva; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2 – Lamentar profundamente a sua perda e manifestar à sua família as mais sentidas 

condolências e o teor deste “voto de pesar” . -------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal colocou as propostas à votação e, 

por unanimidade dos presentes, foi aprovado o Voto de Pesar pelo falecimento do senhor, 

José Alberto Pereira da Silva, dado que, no tempo em que viveu, deixou legado pessoal, 

tendo desempenhado com lealdade e competência as suas funções, como autarca: Nos 

órgãos da Freguesia de Caria, no mandato de 1979/1983; ------------------------------------------ 
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----- Nos órgãos da Freguesia de Moimenta da Beira, nos mandatos de 1989/1993 e 

2009/2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Como Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, nos mandatos de 

1993/1997 e 1997/2001, e como representante desta Freguesia, na Assembleia Municipal. 

----- Como Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, no 

mandato de 1982/1985. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De uma forma discreta, mas competente, o senhor “Zé Lucas”, como era conhecido, foi 

um cidadão de corpo inteiro, democrata e homem de reconhecidas qualidades humanas e 

cívicas, empenhado socialmente. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste momento de tristeza, quer a Assembleia Municipal associar-se ao luto e enviar à 

família o voto de pesar pelo seu falecimento. =================================== 

===== Assim sendo, entrou-se no período Antes da Ordem do Dia e o senhor Presidente 

da Assembleia abriu uma ronda de inscrições, tendo sido dada a palavra ao Membro da 

Assembleia José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves que, após os 

cumprimentos, questionou o senhor Presidente da Câmara, sobre o ponto da situação em 

que se encontra a limpeza florestal. Pretendendo saber se era possível fazer um pequeno 

balanço, bem como quais as medidas previstas até à época de estio, no que diz respeito ao 

regadio de Moimenta da Beira, uma vez que é uma questão essencial para o 

desenvolvimento agrícola do município, que também deve merecer da Assembleia 

Municipal uma atenção especial. Por último, dirigiu-se ao Presidente da Assembleia, para 

deixar o seu comentário sobre o envio da informação da sessão da Assembleia Municipal 

muito em cima da hora o que o faz não ter tempo para ler. Em nome daqueles que 
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trabalham, pediu que a documentação fosse, dentro do possível, enviada mais 

atempadamente e com um fim-de-semana pelo meio. ============================ 

===== De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia José Manuel de Andrade 

Ferreira para felicitar o senhor Presidente da Câmara pela aprovação da Barragem do 

Regadio da Boavista, em Caria, essencial para todos os produtores de maçã, quer para os 

pomares existentes, quer para as novas plantações. Espera que esta continuação de 

esforço tenha resultados positivos, relativamente à Barragem da Nave ou Barragem de 

Leomil, que também vai permitir que os produtores da maçã daquela zona possam ter 

outras utilidades e outros proveitos. --------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao espaço da Feira anual do S. Francisco, questionou o senhor 

Presidente da Câmara acerca da aquisição dos terrenos desse espaço. Caso a Câmara 

seja proprietária, sugeria que, nesses espaços, fosse feito um parque de merendas de 

baixo custo, porque permitiria a quem é de fora instalar-se e poder apreciar um pouco do 

concelho e de Moimenta da Beira. Também esse espaço arranjado, daria mais dignidade à 

feira, porque realiza-se em outubro e, quando chove, a feira torna-se um pouco 

insuportável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Também referiu que a Zona Industrial é um polo de grande desenvolvimento no 

concelho. É uma zona industrial que está com alguma dinâmica e é preciso continuar, 

porque a Câmara e as Empresas conseguem promover aquela zona. Na zona Industrial, 

em tempos, pensou-se construir um Centro de Desenvolvimento Empresarial que visaria, 

inicialmente, apoiar as pequenas e médias empresas. Quis, por isso, saber se ainda está 

nos horizontes do executivo concretizar esse projeto. Por último, questionou acerca do 
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ponto da situação do espaço designado para o Matadouro, pois não está aproveitado. === 

===== Usou, depois, da palavra o Membro da Assembleia Carlos Alberto de Meneses 

Bento que, após os cumprimentos, salientou que no ranking de transparências municipais, 

Moimenta da Beira galgou cento e quarenta e cinco lugares e está, neste momento, em 

quinto lugar no distrito de Viseu, pelo que pediu esclarecimento a respeito das medidas que 

levaram a essa situação tão favorável. ======================================== 

===== Então, foi dada a palavra à Membro da Assembleia Célita Maria Pereira Leitão 

Ferreira que, após os cumprimentos, começou por fazer dois desafios a todos os membros 

da assembleia como membro representante na CPCJ, lembrando que o mês de abril é o 

mês dedicado aos maus tratos infantis e que, no próximo dia 27, pelas dez horas, no 

estádio municipal, irá ser feito um laço humano da cor azul. Explicou que a cor azul é 

dedicada aos maus tratos, porque uma avó, em 1979, nos Estados Unidos, decidiu atar um 

laço azul no carro para os mais curiosos lhe perguntarem o que era aquilo. Então, contou 

que, além do azul ser uma cor muito bonita, foi a cor que ela achou mais indicada para 

demonstrar que os seus netos tinham sido mal tratados e que não conseguia esquecer as 

nódoas azuis e que era para alertar para a prevenção dos maus tratos. Foi uma campanha 

que se tornou viral e que se estendeu a nível internacional, daí este mês ser dedicado aos 

maus tratos infantis. Apelou a que todos aparecessem com uma peça azul. O outro desafio, 

também da CPCJ, dizia respeito ao dia 3 de junho, durante a manhã, no âmbito das 

comemorações do dia Internacional da Criança, família e ambiente, data em que vão estar 

várias atividades a desenvolver, desde o Largo do Tribunal, frente à Câmara e no Largo 

das Tílias. Pediu, por isso, aos membros da Assembleia que comparecessem, juntamente 
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com elementos das suas famílias. Ainda no uso da palavra, referiu que visitou, novamente, 

a Resinorte e constatou que a acumulação de lixo urbano faz uma diferença muito grande 

de um ano, para o outro. Daí concluir que, de facto, é necessário, cada vez mais, 

sensibilizar as pessoas para a reciclagem do lixo urbano. Nesse âmbito, questionou o 

senhor Presidente sobre o que tem sido feito, pela Câmara Municipal.================ 

===== Então, tomou a palavra o Membro da Assembleia Francisco Aurélio Santana 

Aguiar que, após cumprimentar todos os presentes, referiu que iria abordar dois temas que 

afetam as pessoas. O primeiro caso está associado à limpeza florestal, pelo que pretendia 

saber se existe alguma medida de apoio para a florestação. O outro ponto é saber o que é 

que o executivo já fez sobre o problema da energia no concelho, dado que considera 

inadmissível que estejam sempre a acontecer cortes de energia, às vezes, durante três 

dias seguidos. Basta vir um pouco de vento ou chuva e é uma calamidade. Em sua opinião, 

a EDP ou a REN deviam olhar para o interior com outros olhos. ===================== 

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

Assembleia Celita Maria Pereira Leitão ======================================= 

===== Por fim, para responder às questões que lhe foram formuladas, o Presidente da 

Assembleia deu a palavra ao Presidente da Câmara que, após os cumprimentos, 

começou por agradecer a presença e o contributo que todos dão durante a sessão, 

especialmente o que deram até agora nas diversas atividades políticas, sociais e 

profissionais que todos desempenham. ---------------------------------------------------------------------

----- Deixou um apelo a todos para marcarem presença em duas atividades: a Gala do 

Desporto que se realizará no dia seguinte, pelas 21H00, no Pavilhão Municipal, e as 
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Comemorações do dia 25 de Abril. Agradeceu todas as questões formuladas e, 

relativamente ao deputado Correia Alves, iria dar uma resposta genérica. No que se refere 

à limpeza florestal, há um conjunto de incumbências para as pessoas individuais e 

coletivas que lhes imputam responsabilidade que são de resposta um pouco difícil e, por 

outro lado, há um conjunto de exigências às entidades públicas, concretamente ao 

município, que têm, também, um grau grande de complexidade e de dificuldade na 

resposta. Apesar disso, agradeceu o grande esforço que todos têm feito para cumprir a lei 

e, em alguns casos, indo mesmo além da lei. Os portugueses não têm sido capazes, nem 

de ordenar adequadamente, nem de prevenir adequadamente, daí as consequências que 

têm surgido. Outra causa, tem a ver com o ordenamento do País, em geral, não apenas 

com o ordenamento florestal, mas também com o povoamento. O País rural tem-se 

despovoado muito, nas últimas décadas, e isso ajuda a criar um caos de condições que 

são muito favoráveis às tragédias. Prosseguiu, dizendo que, no concelho de Moimenta da 

Beira, estão todos a fazer tudo o que é possível para procurar melhorar as condições de 

resistência àquelas tragédias, mas  não se consegue atacar, desde logo, as causas 

principais no curto prazo, que são: despovoamento humano e desregulação na gestão 

florestal. Os municípios que agora são obrigados a dar estas respostas não têm 

capacidade, ainda, de tomar decisões de gestão florestal. Não compete ao município dizer 

onde se pode plantar floresta ou não, onde a agricultura se deve sobrepor à floresta ou 

onde deve ser o contrário. O município não tem competências de planeamento. Há um 

conjunto de ações que estão no terreno com muita intensidade e que melhoram, 

significativamente, as condições para que se faça frente às dificuldades que podem aí 
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estar, de novo, no verão, mas que não são suscetíveis de ser resolvidas num único ano. 

Serão precisas décadas para dar uma resposta definitiva a estas questões. Procurou fazer-

se uma campanha de sensibilização com alguma intensidade por diversos meios, pelo que 

aproveitou para agradecer aos Presidentes das Juntas de Freguesia o envolvimento que 

tiveram na motivação da população para os esclarecimentos que foram promovidos pelo 

município, em conjunto com os Bombeiros Voluntários e Guarda Nacional Republicana, 

que permitiram que muitas centenas de pessoas do concelho tivessem acesso a 

informação adequada. Também estendeu o agradecimento a todos os que tentaram 

participar e conseguiram que se juntassem muitas centenas de pessoas nas diversas 

sessões que foram promovidas em todo o concelho. Resultou daí uma informação mais 

assertiva quanto às obrigações. Os cidadãos, desde que percebam bem a utilidade das 

ações que lhes são pedidas, cumprem as regras não porque a lei o manda, mas porque 

compreendem que tem de ser assim. Quanto ao ponto da situação da limpeza, já está 

muito trabalho feito e há casos de terrenos de particulares que ainda não estão limpos, 

visto que as pessoas não estão e a identificação dos casos e dos proprietários concretos 

está a ser feita com dificuldades, através da fiscalização e do gabinete florestal. Procura-se 

atingir dois objetivos em simultâneo, por um lado, fazer o que tem de ser feito e, por outro 

lado, evitar as coimas para as pessoas, porque vai haver um momento, a partir do qual, se 

não for feita a limpeza, serão levantados autos de contra-ordenação que vão dar origem a 

uma coima de valores muito significativos e que, em alguns casos, o valor pode ser, até, 

superior ao bem que está alí em causa. É provável que, até ao dia 31 de maio, as áreas 

que sejam de limpeza obrigatória por parte dos privados não tenham sido objeto dessa 
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limpeza e serão priorizadas pela câmara municipal que atuará, como a lei prevê, em nome 

dos proprietários. Não garante que a câmara possa fazer a limpeza por todos os 

proprietários, porque não existe, ainda, informação suficiente de qual vai ser a dimensão da 

área por limpar. Também aí, serão estabelecidas prioridades e procurar-se-á iniciar a 

limpeza por conta dos proprietários naquelas parcelas que pareçam constituir maior risco 

para as populações. Não se procederá à limpeza de nenhum espaço privado sem que, 

previamente, haja um auto de contra-ordenação indicando que aquele espaço está por 

limpar, por uma questão de lei e de justiça, pois isso vai provocar dificuldades aos 

proprietários. Na intervenção pública, a Câmara Municipal vai limpar uma faixa de 10 

metros nas bermas das estradas municipais e, também aqui, a intervenção será priorizada. 

Se, porventura, se chegar a 31 de maio sem a operação de limpeza estar concluída, 

procurar-se-á fazer o que, do nosso ponto de vista, for considerado prioritário. Para esse 

efeito, foi lançado um concurso para ser adjudicada, para além dos meios municipais, a tal 

limpeza dos dez metros das estradas municipais. O executivo tem, ainda, em execução 

uma outra candidatura para proceder à limpeza das faixas de gestão de combustível da 

rede primária, complementando uma parte que já tinha sido feita e incide em todas as 

áreas que a lei permite fazer, isto é, a câmara não escolheu esta ou aquela área. Está 

muito preocupado com as condições para o futuro e com o perigo dos incêndios no verão, 

pelo que apelou a todos para que, nas competências que cada um tem, designadamente, 

em termos de informação e de persuasão, não abrandassem de explorar as capacidades, 

que são muitas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto à segunda questão, no que se refere aos regadios, divide em dois tipos de 
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regadios: os designados regadios tradicionais, que têm duas ou três candidaturas 

aprovadas para requalificação nas freguesias de Peva e Sever e têm alguns apoios 

financeiros que vão ser utilizados brevemente. O município de Moimenta da Beira tem 

vindo, ao longo dos últimos anos, a desenvolver um esforço permanente junto de todas as 

entidades responsáveis e em todas as circunstâncias para fazer prova de que o regadio é 

indispensável  para a agricultura, em Moimenta da Beira e no País, procurando estabelecer 

condições políticas e técnicas para que se construa regadio em Moimenta da Beira. A 

razão pela qual o País tem muito menos regadios prende-se com as dificuldades em 

convencer os Países do Norte e Centro da Europa que o regadio é assim tão importante, 

porque, de facto, para eles, não é. Os espanhóis sempre priorizaram a questão do regadio, 

têm milhares de barragens e dão a resposta que todos conhecemos em produção agrícola. 

Em Portugal, não fomos capazes de construir o regadio que seja suscetível de criar as 

condições do país vizinho. O que o País tem feito é adequar o investimento ao que 

parecem as prioridades centrais e, isto significa, basicamente, construir regadios no 

Alentejo e, designadamente, o que só se liga ao Alqueva. Nas últimas décadas, Regadio e 

Alqueva tem quase sido sinónimos, em Portugal.  Assim, sem regadio a curto prazo, a 

cultura da maçã desaparece. Assim, ainda que concordemos que o País não é todo igual e 

que possa haver períodos de seca mais prolongados no Alentejo, não podemos admitir que 

isso signifique excluir do regadio o resto do país. Para assim ser, temos de assumir esta 

decisão publicamente. Os responsáveis políticos podem até entender que, no País, só se 

justifica regadio no Alentejo, mas têm que o assumir, para que as nossas organizações 

programem as suas vidas contando com essa decisão. O regadio está todo no Alentejo, 
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porque as organizações e as pessoas exigem e, no resto do país, nenhuma organização ou 

pessoa fala e muito menos exige o regadio. Convoca todos para que se tornem exigentes a 

pedir o regadio. Moimenta da Beira pediu duas barragens e viu uma incluída no programa 

nacional de regadios, mas não é o facto de estar inscrita que garante a sua construção. O 

que esta inscrição garante é que se trata de uma prioridade absoluta em termos de 

documentos e de decisão. De barragens novas, o programa nacional de regadio tem as 

seguintes inscrições: para barragens novas, cerca de trezentos milhões de euros; para 

requalificações e reforços de potência, cerca de duzentos milhões de euros, isto para o 

País todo. Destes trezentos milhões para barragens novas, mais de 95% vai para o 

Alentejo e menos de 5% para o resto do país.  A verdade é que não há inscrição de verba 

suficiente para que as barragens se construam. No último verão, referente à plantação de 

maçã, já houve um conjunto de áreas que, claramente, sofreram de subalimentação por 

falta de água e só haverá aproveitamento hidroagrícola em Moimenta da Beira, se o 

exigirmos. Quanto à Barragem com origem na Nave, o aproveitamento hidroagrícola de 

Moimenta da Beira tem uma subdivisão em duas áreas de alimentação: uma situada no 

lugar da Nave, onde existem ainda algumas captações de água e outra, no lugar da 

Boavista. A barragem com origem na Nave continua com dificuldades, devido a fragilidades 

técnicas que poderiam ser ultrapassadas. Politicamente, será difícil aprovar duas barragens 

no concelho de Moimenta da Beira. Vai esforçar-se por que se construam as duas 

barragens, dando como argumento que elas são indispensáveis. Em resumo, as 

dificuldades não terminaram, é preciso continuar a exigir, o que significa pegar na 

comparação que acabou de ser apresentada e dizer que não possível continuar a admitir 
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que o Alentejo tenha mais de 95% e o resto do país menos de 5%. Não é uma questão de 

defender Moimenta da Beira, é uma questão de defender a agricultura no país.  O 

agravamento das condições climáticas tende a deixar-nos mais debilitados na utilização 

dos recursos hídricos. Mesmo do ponto de vista das calamidades estas intervenções são 

muito importantes. Se não houver água, não há agricultura e, se não houver agricultura, vai 

haver silvas, mato, floresta, ou seja, espaços para arderem e, depois, vamos gastar 

milhões de euros a combater incêndios, porque não investimos os mesmos milhões para 

que haja agricultura. É esta decisão de longo prazo que urge exigir. Lamenta que o 

programa de regadios, em Portugal, tenha a decisão que tem, mas o Ministério da 

Agricultura está muito satisfeito com o programa nacional da agricultura e muita gente 

aplaude, enquanto as restantes pessoas ficam caladas. -----------------------------------------------

----- De seguida, explicou a razão pela qual os documentos da agenda seguiram mais 

tarde. Acontece que, nos termos da lei, o CDS apresentou uma proposta para agenda, no 

quinto dia útil antes da sessão da assembleia. Isto provocou que a ordem do dia e os 

documentos fossem entregues após essa data e dentro dos prazos legais, de dois dias 

úteis, sobre a data do inicio da sessão ordinária. Acontece que a ordem do dia e os 

documentos foram entregues na terça-feira para a sessão de sexta-feira.-------------------------

----- Nas questões colocadas pelo deputado José Ferreira, quanto aos regadios, a resposta 

é igual à que deu ao deputado Correia Alves. -------------------------------------------------------------

---- Quanto à questão da Feira anual de São Francisco, os terrenos ainda não são da 

Câmara Municipal. Não há acordo com os proprietários. É verdade que, em algum 

momento, o município pode expropriar terrenos e, não havendo outra condição, talvez um 
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dia seja necessário fazê-lo, mas é sempre desagradável e será preferível chegar a um 

acordo com os proprietários. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Aproveitou a oportunidade para informar a assembleia municipal de que, no âmbito do 

PRODER e para  um efeito semelhante, vai protocolar com a Cooperativa Agrícola do 

Távora a requalificação daquele edifício designado do IPVV. -----------------------------------------

--- Quanto ao Matadouro, está entregue aos tribunais e não se pode fazer nada, por isso o 

espaço é utilizado de forma precária sem requalificação do edifício, que não pertence à 

câmara municipal, havendo credores, no tribunal, que acham que devem vir recuperar 

algum dinheiro. Basicamente, o que está em causa é que o município entregou aqueles 

terrenos, na condição de ser construído o matadouro com uma cláusula resolutiva e, no 

caso de não ser construído o matadouro, os terrenos voltam à posse do município, mas, 

mesmo que o tribunal não tenha este entendimento, o município está disponível para 

negociar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No caso do Centro de Desenvolvimento Empresarial, havia dois projetos que foram 

candidatados em simultâneo. Um era o Centro de Desenvolvimento Empresarial e,  outro é 

a Ampliação do Parque Industrial e a ligação à Estrada Nacional 226. Houve um momento, 

em que se podia decidir por um ou pelo outro. Assim, prescindiu-se do Centro de 

Desenvolvimento Empresarial e construiu-se a Ampliação do Parque Industrial e a ligação 

à Estrada Nacional 226 que representou mais de cinquenta por cento das verbas investidas 

dos dezanove municípios da CIMDouro. Isto para se perceber que só era possível construir 

um projeto e não dois. Há um projeto que está pré-aprovado e que foi candidatado no 

âmbito da Associação de Municípios do Vale do Távora – Moimenta da Beira, Sernancelhe 
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e Tabuaço – que tem um orçamento global na ordem dos três milhões de euros.  Nessa 

candidatura dos três municípios, Sernancelhe e Tabuaço farão a ampliação ou 

requalificação das suas áreas empresariais e Moimenta, por ter feito, recentemente, a 

ampliação, aplicará em meios que sirvam os três municípios a verba que lhe competir. 

Espera que essa verba possa vir a ser investida num Centro de Desenvolvimento 

Empresarial, porque o que estava previsto tinha um orçamento incompatível com esta 

realidade. Será adaptado, certamente, poderá ter um Centro de Desenvolvimento 

Empresarial que dê respostas semelhantes às que estavam previstas, porventura com 

dimensões distintas e com outro faseamento. Também no que se refere ao parque 

industrial, a Câmara já comprou um terreno com cerca de sessenta e oito mil metros 

quadrados, a três euros e setenta e cinco cêntimos, por metro quadrado, para ampliar o 

parque industrial. É um terreno que fecha o anel do parque industrial. Moimenta da Beira 

vai continuar a criar condições para ser olhada de forma diferenciada pelos investidores, 

pelo que tem de ter condições para oferta imediata, por isso, é com esta antecedência, que 

pode ser de muitos anos, que o investimento referido foi feito. ---------------------------------------

----- Para responder ao deputado Carlos Bento, referiu que o índice de transparência 

municipal não é uma componente essencial da atividade diária do município, mas foi feito 

um investimento relacionado com o balcão único que, por várias razões, melhorou o 

acesso à informação por cada munícipe. Todos podem ver um conjunto vasto de 

informação.  Para se progredir, a melhor forma é manter a transparência. ------------------------

----- Relativamente à deputada Celita, informou que há um conjunto de ações que tem sido 

desenvolvido com a população em geral e muito especialmente com as Escolas e as 
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crianças. Agradeceu às pessoas que trabalham na CPCJ, porque é um trabalho muito 

meritório.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao deputado Francisco Aurélio Aguiar, a primeira questão é relacionada com 

os pinheiros partidos, na verdade tem sido apresentado esse problema, mas não há muita 

atenção, talvez por causa da defesa contra incêndios, ou seja, todos os meios estão a ser 

direcionados para a defesa da floresta contra incêndios. --------------------------------------------- -

----- Finalmente, a questão da EDP deixa-o muito triste e tem tomado posições drásticas 

para com os responsáveis da EDP. Tem feito uma luta grande para que terminem essas 

incompreensíveis e constantes falhas de energia. Não tem tido grande sucesso, apesar de 

ter feito intervenções amiúde. Há povoações que têm ficado dias e dias sem energia 

elétrica e a EDP tem deixado degradar tudo, em nome do lucro. Os dirigentes estão 

disponíveis para ouvir as queixas, mas não resolvem nada. É difícil tomar medidas 

concretas. A EDP deixou de estar implementada nos locais. As avarias são resolvidas à 

distância e as câmaras municipais não têm poder para alterar isso, a não ser reivindicando 

muito e constantemente. É inadmissível que, neste momento, com os custos existentes, se 

continue a ter perdas de fornecimento. A EDP informou que, na área mais problemática, 

Nagosa, Castelo, Paradinha, Cabaços, vai ser feito um investimento para reformular a linha 

toda e, a partir desse momento, essas dificuldades diminuirão muito, mas não 

desaparecerão. Não há razão para desconfiar, mas a verdade é que ainda não está. A 

primeira avaria provocou a substituição da linha, disseram que iam substituir a linha muito 

em breve, mas já aconteceu uma interrupção muito recentemente e a linha ainda não está 

substituída. Pediu, em seguida, desculpa às populações e aos presidentes de junta, mas já 
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não consegue fazer melhor, por mais que se irrite, por mais que consiga obrigar a vir 

membros do conselho de administração da EDP a Moimenta. ======================-

----- Não havendo mais inscrições, o Presidente da Assembleia informou que, sendo a 

informação da agenda grande e como o Presidente da Câmara já tinha explicado a razão 

pela qual os documentos cumpriram um prazo tão apertado, mas dentro dos prazos legais, 

não tinha mais nada a acrescentar, apesar de se tratar de um assunto que dizia respeito, 

diretamente, à mesa da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------

===== Deu-se, assim, por encerrado o Período Antes da Ordem do Dia e iniciou-se o 

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

----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições, mas 

nenhum deputado se inscreveu. ------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A  Assembleia Municipal considerou apreciada a respetiva informação. ---

====== Passou-se para o Ponto Dois do Período da Ordem do Dia: Estatuto do Direito 

de Oposição – Relatório de Avaliação do Grau de Observância, ano de 2017 – artigo 10.º, 

da Lei n.º 24/98, de 26 de maio – aprovação. -------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Presidente da 

Câmara Municipal que começou por fazer uma introdução, dizendo que a lei estabelece 

um conjunto de direitos para a oposição, quer seja no órgão executivo, quer no órgão 

deliberativo, e prevê que, anualmente, se elabore um relatório.--------------------------------------

----- Os direitos de oposição são uma vantagem para o município, por isso têm de ser 
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respeitados não apenas no estrito cumprimento da lei, mas lá dela, pelo que o município  

está disponível para adotar qualquer medida que a oposição entender ser pertinente e 

agradeceu aos vereadores da oposição o facto de terem votado favoravelmente em sede 

do executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

===== De imediato, o Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições e dado 

que não houve, com autorização da Mesa, foi dada a palavra ao Vereador Cristiano Dias 

de Almeida Costa Coelho que, após os cumprimentos, deu a todos os parabéns e fez 

votos de muito sucesso para as funções políticas para que foram escolhidos pela 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sobre esta matéria, quis, apenas, justificar o que o levou a votar favoravelmente, 

porque a oposição pode participar e desempenhar as funções de perspetivas diferentes e 

todos têm um papel a desempenhar. Por isso, todos temos aqui de dar testemunho de que, 

até hoje, sempre foram disponibilizadas as melhores condições pela câmara municipal. O 

voto favorável tem a ver, perante toda a abertura que há por parte da câmara, com o que 

acontece durante o período de discussão do orçamento municipal, em nome do futuro do 

concelho.  Ao longo dos últimos anos, em nome do CDS, sempre lhe foi permitido 

apresentar alguns pontos de vista e dar contributos, pelo que felicitou o senhor Presidente 

por toda a abertura que há no desempenho das funções de vereador na oposição. ======-

----- De seguida o senhor Presidente da Assembleia  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, a Assembleia Municipal, deliberou por unanimidade dos 

presentes, aprovar o respetivo relatório. ======================================= 
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===== Então, passou-se para o Ponto Três 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 2017 – aprovação nos termos da 

recomendação de 01 de julho de 2009, aprovada pelo Conselho de Prevenção da 

Corrupção, criado através da Lei n.º 54/2008, de 04 de setembro.-----------------------------------

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

Municipal uma breve explicação sobre este ponto, o qual começou por dizer que a lei 

determina que os municípios tenham implementado um plano de gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas e que, ao mesmo tempo, anualmente, seja elaborado um 

relatório de monitorização sobre as medidas implementadas no decurso das ações 

tendentes a melhorar o ambiente que oponha a situações de riscos de corrupção e de 

infrações conexas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O documento é elaborado pelos serviços, como a própria lei o determina. O Município 

de Moimenta da Beira, desde há muitos anos a esta parte, quer em termos de 

relacionamento público, quer em termos de acontecimentos concretos, goza de uma boa 

situação relativamente a este tipo de infrações. A perceção que tem é que, no concelho de 

Moimenta da Beira, nos órgãos que servem as populações, não existe de forma notória a 

concretização de nenhum destes riscos. -------------------------------------------------------------------

----- Este relatório de monitorização, nos termos da lei, deve ser também apreciado pela 

Assembleia Municipal e, se alguém entender que deve fazer uma sugestão, será 

considerada. =========================================================== 

----- Neste momento, o Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições e, dado 
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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 esclarecimentos prestados pelo senhor presidente da Câmara, a 

Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar o Relatório de 

Monitorização respeitante ao ano de 2017, referente ao Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, nos precisos termos apresentados e aprovados pela 

Câmara Municipal. ======================================================= 

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

Associação Nacional das Assembleias Municipais /ANAM) – Apreciação e votação de 

proposta de adesão. ----------------------------------------------------------------------------------------------

===== O Presidente da Câmara Municipal solicitou à Mesa permissão para intervir sobre 

este assunto, dizendo que o Executivo/Câmara não vai participar no debate, porque não 

lhe compete, mas acatará a decisão da Assembleia Municipal. =====================-

===== De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal referiu que esta associação 

tem cerca de um ano e, devido à insistência desta Associação, incluiu o assunto na 

agenda. Lembrou que Moimenta já está na Associação Nacional de Municípios e que se se 

efetivar a adesão a esta Associação, representará com a maior dignidade esta Assembleia, 

porque é o Presidente da Assembleia que a irá representar. -----------------------------------------

------ Seguidamente, abriu uma ronda de inscrições, tendo dado a palavra ao  Membro da 

Assembleia Municipal Fernando Manuel Trinta Lopes que, após os cumprimentos, 

referiu que a sua intervenção se justifica com o facto de ter lido os estatutos desta 

associação e não viu nada que lhe parecesse pertinente para Moimenta fazer parte dela. 
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Os objetivos desta associação também não são muito claros o que dificulta a compreensão 

do seu verdadeiro significado. ============================================== 

===== Então, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Municipal José Manuel 

Andrade Ferreira que começou por referir que não leu muito bem o documento e que, ao 

contrário daquilo que afirmou o deputado Fernando Trinta, pensa que é mais um palco 

onde se podem manifestar os anseios e objetivos. Portanto, vota favoravelmente à adesão 

em causa, porque acredita tratar-se de um espaço essencial para divulgação das 

associações do concelho. ================================================= 

===== Por fim, usou da palavra o Membro da Assembleia Municipal Sidónio Clemêncio 

da Silva que, após os cumprimentos, referiu que não vê nenhuma vantagem na adesão. 

Esta assembleia já está representada na Associação Nacional de Municípios e, por isso, 

vai votar contra porque não vê nenhuma vantagem nesta representação. ============= 

----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia  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, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, não aprovar a proposta de adesão deste Município à 

Associação Nacional das Assembleias Municipais com oito votos a favor dos membros 

José Manuel de Andrade Ferreira, Maria Helena Coutinho dos Santos, Francisco Aurélio 

Santana Aguiar, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Fábio Ricardo Morgado Gomes, dos 

Presidentes de Junta das Freguesias de Passô, Jorge António Moreira Simão e  do Vilar, 

Fernando Manuel dos Santos Vilaça,  onze abstenções  dos membros, Alcides José Sousa 

Sarmento,  José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, António José de Macedo, 
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Susana Duarte Morais e dos senhores Presidentes de Junta da Freguesia de Alvite, 

António Monteiro dos Santo,  de Cabaços, Hélio David Ribeiro dos Santos, de Baldos, João 

Augusto Gomes Oura, de Leomil,  José Luis dos Santos Rosário, de Moimenta da Beira, 

Francisco José de Lima Rebelo Gomes, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas e da 

União de Freguesias Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa e catorze votos contra 

dos membros, Maria Teresa Adão Chaves, Carlos Alberto de Meneses Bento, Fernando 

Manuel Trinta Lopes, Sidónio Clemêncio da Silva, António Manuel Pinto da Silva, Pedro 

Cláudio Pereira Martins, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Délio Nelson 

Rodrigues da Mariana, dos Presidentes da Junta de Freguesia de Arcozelos,  António 

Eduardo Lopes Morgado, de Castelo, Vitor Manuel Gomes de Carvalho, da Vila da Rua, 

Rui Pontes Pereira Lopes, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, da União de freguesias de 

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

Paradinha e Nagosa, André Trindade de Sousa. ============================ 

===== Assim sendo, passou-se para o Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia: 

Realização das Assembleias Municipais em período/horário pós-laboral – Proposta em 

nome dos deputados da Coligação Unidos pelo Futuro - alínea a), do n.º 3, do artigo 34.º, 

do Regimento da Assembleia Municipal -------------------------------------------------------------------- 

===== O Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao Membro da 

Assembleia Fernando Manuel Trinta Lopes para dar esclarecimentos sobre o assunto, o 

qual começou por referir que, quanto ao agendamento antecipado, tem a ver com o facto 

de se conhecerem os meses em que as assembleias têm que reunir, pelo que pretendiam 

que  as reuniões fossem marcadas com mais antecedência e, para não se perder no 
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raciocínio, leu o que foi enviado e que está na base da proposta: Considerando que a 

Assembleia Municipal  deve ocorrer com o maior número de deputados possível, até para 

que se respeitem as disposições legais relacionada com o quórum; --------------------------------

----- Os deputados municipais, tendo outras atividades, necessitam de ter informação 

antecipada sobre os momentos em que as reuniões acontecem; ------------------------------------

----- não devem ser prejudicados os eleitos locais que tendo vontade de representar os 

seus eleitores acabam, principalmente quando são colaboradores de empresas privadas, 

por ter dificuldades em participar nesta Assembleia; ----------------------------------------------------

----- muitos dos nossos munícipes gostariam de participar nas Assembleias Municipais, 

mas dado o facto de elas ocorrerem no período laborar ficam impossibilitados de o fazer; ---

----- este deve ser o órgão democrático, participado e diligente do ponto de vista da 

informação aos munícipes; -------------------------------------------------------------------------------------

----- é sinal inequívoco de exemplaridade por parte dos eleitos a esta assembleia, através 

do fomento da produtividade nacional, dedicação profissional e de, paralelamente, 

conseguirem contribuir para a construção da causa comum; -----------------------------------------

----- Os deputados da coligação, CDS-PPM, entendem que devem propor a esta digníssima 

Assembleia o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------

----- a) que a data das Assembleias Municipais ordinárias seja estabelecida com mais 

antecedência, considerando que já sabemos os meses em que vão ocorrer; --------------------

----- b) que as reuniões ocorram em período/ horário pós-laboral, promovendo a 

participação de todos os que são colaboradores de empresas privadas, sem terem de faltar 

ao trabalho, bem como a presença dos cidadãos que desejem assistir. ---------------------------
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----- Mostrou-se disponível para aprovar uma ou outra solução proposta por qualquer um 

dos membros da Assembleia, desde que se enquadrasse nas premissas apresentadas, 

concretamente, que a realização das reuniões da Assembleia Municipal seja aos sábados. 

===== No uso da palavra, o Presidente da Assembleia Municipal mencionou que, na sua 

prática, as sessões não podem ser marcadas com tanta antecedência. Fica marcado o mês 

pelo legislador, mas o dia não tem viabilidade de ser marcado com tanta antecedência. 

Mesmo assim, teria que ser em sede de Regimento nos termos legais, porque o Regimento 

não pode sobrepor-se à lei. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- De imediato, abriu uma ronda de inscrições e tomou a palavra o Membro da 

Assembleia Francisco Aurélio Santana Aguiar que disse ser muito sensível a estas 

situações e que, na sessão ordinária da assembleia, se tinha falado numa proposta que 

não ficou finalizada. Em relação à proposta em discussão, entende que deveria ser dividia 

em duas. Compreende os inconvenientes das sessões da assembleia municipal serem 

marcadas com tão pouca antecedência. É de opinião que se deve alargar um pouco o 

prazo, mas não concorda com os dias marcados para o ano todo. Dever-se-ia informar os 

deputados que a assembleia é em determinado dia e a ordem de trabalhos poderá ser 

enviada posteriormente. Em relação ao horário das sessões da assembleia municipal, 

acredita que o horário pós-laboral neste concelho não iria funcionar, porque as sessões 

começam às nove horas e trinta minutos ou dez da manhã e acabam por volta das dezoito 

horas, isso implicaria que fosse instituído um subsídio noturno – se começassem às vinte e 

uma horas e terminariam às cinco da manhã e ninguém poderia ir trabalhar no dia seguinte, 

porque tinham de dormir. No entanto, não se opõe à marcação das sessões ao sábado. 



 
                                                                                                                                                                               Fl. 75 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2018.04.20 
 

                                                                                                                                                             Livº 16 
 

 
 

                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 

 

 

===== Entrou, de novo, a membro da assembleia Célita Maria Pereira Leitão, que se tinha 

ausentado por um período de tempo. ======================================== 

===== De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves, começando por referir que também concorda com as sessões 

da assembleia municipal aos sábados. Para ele, o que diferencia a presença ou não das 

pessoas, nomeadamente do público e dos membros da assembleia, é a vontade e a 

disponibilidade de estar presente e depende da situação de cada um. Compreende esta 

proposta que pode ser um contributo para mudar o panorama na participação do público. 

Lembrou, ainda, que, em relação a este assunto, o PSD, logo na primeira sessão, propôs 

que se divulgasse a data das sessões da assembleia municipal, nomeadamente por editais 

públicos no concelho. Essa seria uma das medidas, mas propõe outra que é transmitir as 

sessões na rádio que seria de interesse para as pessoas e eventualmente até à 

semelhança de outros municípios, por exemplo a rádio Riba Távora, ela própria poderia 

estar presente e transmitir em direto estas sessões, nomeadamente, as que têm mais 

interesse para o concelho. Mais uma sugestão seria fazer chegar ao público mais novo, o 

das escola, a comunicação do que são os órgãos Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal e informar que há sessões públicas e que podem assistir e participar enquanto 

público. =============================================================== 

===== No uso da palavra, o Membro da Assembleia Sidónio Clemêncio da Silva 

começou por recordar que todos os que fizeram parte das listas de candidatura ao órgão, 

Assembleia Municipal sabiam que as sessões iam ser de dia, nunca ninguém lhes disse 

que iam ser alteradas as regras de jogo a meio. Já se sabia que era assim e a entidade 
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patronal teria que ser avisada. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Outro ponto que quis salientar foi a questão do quórum. Se as sessões fossem pós-

laborais, decerto que não havia quórum. Os presidentes da Junta presentes podem 

confirmar quantas pessoas participam nas sessões da assembleia de freguesia que são 

realizadas à noite.  Dessa forma, para além de não existir quórum, o público também não 

estaria presente para assistir à aprovação de dois documentos muito importantes que são o 

Orçamento e a Prestação de Contas. Além do mais, o Regimento teria de ser alterado, 

quer para a proposta atual, quer para a anterior, pelo que só vê desvantagens. ======= 

===== Então, usou da palavra o Membro da Assembleia José Manuel de Andrade 

Ferreira que referiu que este assunto tem mais ou menos uma semelhança com a proposta 

apresentada na última sessão – descentralização das sessões da assembleia municipal. 

Relativamente a isso, não quer levantar algumas polémicas, mas, tendo em consideração 

quer este ponto, quer o anterior, propôs que se fizesse um grupo de trabalho para debater 

estes assuntos e, posteriormente, adequar ao Regimento. Na realização das sessões pós-

laborais, ou aos sábados, é de opinião que, se todas as sessões obedecessem a esse 

critério poderiam levantar-se os problemas já referidos pelo deputado Sidónio, mas 

pontualmente e com o apoio das Juntas de Freguesia, talvez fosse possível encontrar 

pontes de entendimento. Assim, se não for acatada a possibilidade de constituir um grupo 

de trabalho, para, depois, como consequência, ser alterado o Regimento, votará contra. == 

===== Por fim, tomou a palavra o Membro da Assembleia Pedro Cláudio Pereira 

Martins que, após os cumprimentos e defendendo a posição que o deputado Fernando 

Trinta tinha apresentado, reforçou que a proposta incidia, essencialmente, no pós-laboral 
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ou no sábado, mas existe completa abertura para considerarem outras propostas, até 

porque acontece em muitos municípios do nosso país que as sessões sejam ao sábado, ou 

a partir das dezoito horas. O objetivo é que as coisas sejam devidamente discutidas, o que 

esta câmara faz muito bem, esforça-se para explicar tudo mesmo ao detalhe e, como 

pretende continuar a usufruir dessas explicações, propõe o sábado. De facto, no seu caso 

pessoal, poderia estar a produzir valores para a empresa para a qual trabalha e que lhe 

paga o ordenado todos os meses e tem alguma dificuldade em coordenar essas funções 

com as de deputado. Salientou que não há fundamentalismo por parte do CDS ao querer 

que as sessões sejam às vinte horas ou aos sábados. É necessário ver, nas propostas, o 

lado construtivo. Entende que deveriam ser definidas as semanas em que, durante o ano, 

se irão realizar as sessões da assembleia, sem ser preciso especificar o dia. ========= 

===== Finalmente, usou da palavra o Presidente da Assembleia Municipal Alcides José 

Sousa Sarmento para informar o deputado Correia Alves de que os editais são feitos, quer 

a convocatória, quer as deliberações da sessão, e são publicitados de acordo com o 

regime jurídico das autarquias. Quanto à publicação na rádio, a situação poderá ser 

estudada. Quanto à Assembleia Municipal ter a participação dos jovens, refere que, já no 

anterior mandato, isso foi discutido. Parece-lhe viável essa participação dos jovens, porque 

Moimenta tem essa tradição, nomeadamente, no Parlamento dos Jovens. Para responder à 

questão do deputado José Ferreira, acerca do Regimento, informou que está a ser 

elaborado pelo Gabinete Jurídico e, de seguida, será nomeada uma comissão de análise, 

antes de ser discutido. Verificou que, sobre a proposta em análise, existem posições 

diferenciadas e referiu que ele próprio, há alguns anos, também entendia que podia facilitar 
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nos órgãos institucionais. A democracia tem de ser separada das empresas e é necessário 

que fique claro que a Assembleia Municipal não é uma empresa e a criação de valor não se 

reporta, apenas, ao imediato, sob pena de, no limite, se poder interpretar que os órgãos, 

em democracia, não criam valor e, como tal, devem ser suprimidos. =================-

----- 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, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, não aprovar a proposta apresentada, com três votos a favor, 

dos membros das assembleia,  Fernando Manuel Trinta, Pedro Cláudio Pereira Martins e 

Délio Nelson Rodrigues da Mariana, cinco abstenções dos membros da assembleia, Carlos 

Alberto de Meneses Bento, Célita Maria Pereira Leitão, Susana Duarte Morais, Francisco 

Aurélio Santana Aguiar e o Presidente da Junta da Freguesia de Baldos João Augusto 

Gomes Oura e vinte e cinco votos contra dos membros da assembleia, Alcides José de 

Sousa Sarmento, José Manuel de Andrade Ferreira, Maria Teresa Adão Chaves, Fábio 

Ricardo Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, António José de Macedo, 

Sidónio Clemêncio da Silva, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, António 

Manuel Pinto da Silva, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Maria Dulce Rodrigues A. 

Cardoso, Sidónio da Silva Meneses e os Presidentes de Junta da Freguesia de Leomil, 

José Luis dos Santos Rosário, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, de Castelo, Vitor 

Manuel Gomes de Carvalho, de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Cabaços, 

Hélio David Ribeiro dos Santos, de Passô, Jorge António Moreira Simão, de Sever, 

Marcelino Ramos Ferreira, de Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do Vilar, Fernando 
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Manuel dos Santos Vilaça, de Alvite, António José Monteiro dos Santos, União de 

Freguesias de Peravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, de Paradinha e Nagosa, André 

Trindade de Sousa e de Moimenta da Beira, Francisco José Rebelo de Lima Gomes ===== 

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

13H00, propôs um intervalo para o almoço, sendo a sessão reiniciada pelas 14H48 e, 

dada a existência de quórum, continuou-se a ordem de trabalhos. =================== 

===== Compareceu no período da tarde, o Membro da Assembleia Jorge Mota dos Santos. 

===== Com autorização da Mesa, por motivos profissionais, ausentou-se o Presidente da 

Junta de Freguesia de Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, e o Membro da Assembleia 

António Manuel Pinto da Silva. ============================================= 

===== Continuando, passou-se para o Ponto Seis do Período da Ordem do Dia:   

Abertura de Concurso Público para Fornecimento de Energia Elétrica - Procedimentos pré-

contratuais do concurso para o ano de 2018 – Aprovação da autorização prévia para a 

assunção dos compromissos plurianuais inerentes ao(s) contrato(s) a celebrar, de acordo 

com o previsto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (regime 

jurídico da realização das despesas públicas) e na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

8/2012, de 21 de fevereiro, compromissos plurianuais esses a autorizar em valor 

correspondente ao dos encargos de 2019; -----------------------------------------------------------------

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

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

explicar que este ponto tem a ver com uma autorização prévia que compete à Assembleia 

Municipal atribuir para que a câmara possa assumir compromissos plurianuais, neste caso 
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concreto, relacionados com a aquisição de energia elétrica. A Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira tem tentado, em conjunto com todos os restantes municípios da 

CIMDouro, lançar um concurso para aquisição de energia elétrica, desde a iluminação 

pública até à dos edifícios. A Câmara Municipal já aprovou todos os procedimentos legais 

que estão em causa, desde logo admitir que a liderança do concurso seja feita pela própria 

CIMDouro, um conjunto de disposições legais que estão associadas a este tipo de 

concurso, mas é da competência da Assembleia Municipal autorizar que sejam assumidos 

compromissos que vão para lá do ano de 2018. A Assembleia Municipal, ao ter aprovado o 

Orçamento para 2018, admitiu já que este encargo se concretize, mas, como ainda não 

apreciou, nem votou o orçamento para 2019, a assunção dos compromissos para 2019 é 

objeto desta deliberação especial da assembleia municipal. O que está em causa é a 

autorização prévia para a câmara a assumir os compromissos plurianuais para o ano de 

2019 no valor de cerca de seiscentos mil euros, que é o valor global das aquisições, porque 

pretende adquirir-se o que falta para o ano de 2018, cerca de trezentos e tal mil euros, e o 

valor já referido para o ano de 2019. =========================================-

----- De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições e 

deu a palavra ao Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do Nascimento Correia 

Alves, que ,começou por dirigir-se ao Presidente da Câmara e na sequência do que tinham 

discutido, relativamente à falta de fiabilidade da rede elétrica, deixar a sugestão da própria 

CIM, a pedido do município de Moimenta da Beira, apresentar isso como uma proposta 

com mais peso, envolvendo a CIMDouro. ===================================== 

===== Para responder à questão, tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal, 
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informando que o município de Moimenta da Beira, por antecipação em relação à sugestão, 

fez uma proposta à CIM para que fosse convocada a EDP para que lhes fossem 

apresentadas estas questões em termos da própria CIM. Essa reunião aconteceu, há cerca 

de quinze dias, já deu uma imagem do que são essas reuniões e qual o posicionamento do 

município de Moimenta da Beira. Informou, também, que, neste momento, não é a EDP 

que fornece a energia, mas outra empresa. A EDP concorre em mercado aberto com 

outras empresas e o último concurso que foi feito não foi ganho pela EDP, foi ganho pela 

PH Energia. Quem da EDP vai a esses concursos é a EDP Comercial, mas quem dialoga 

sobre esse constrangimento é a EDP Distribuição. É claro que eles se escudam uns atrás 

dos outros, pois, quando se tratam das dificuldades relacionadas com o fornecimento da 

energia e com as quebras, o interlocutor é a EDP Distribuição, no que se refere aos 

contratos, é a EDP Comercial. A EDP Comercial, no último concurso, comportou-se muito 

mal, indo ao concurso e depois não entregando todos os documentos. Se não quer 

concorrer, tem que assumir, pois quem vai aos concursos têm que ir até ao fim. O último 

concurso fez com que os preços baixassem entre 5% e 7,5% em relação ao que eram as 

referências, o que demonstra que vale a pena haver congregação de vontades para 

adquirir muita energia, no lugar de cada um dos municípios adquirir energia por si só.  ==== 

----- 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 os esclarecimentos prestados pelo presidente da Câmara, a 

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

prévia para a assunção dos compromissos plurianuais inerentes ao(s) contrato(s) a 
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celebrar, de acordo com o previsto no n.º1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho (regime jurídico da realização das despesas públicas) e na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, compromissos plurianuais esses a autorizar 

em valor correspondente ao dos encargos de 2019, e que se estimam no valor total de € 

693.018,20 (seiscentos e noventa e três mil, dezoito euros e vinte cêntimos. =========== 

===== Então, passou-se para o Ponto Sete do Período da Ordem do Dia: Exclusão da 

aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho) – Conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

pela primeira vez, os municípios que em 31 de dezembro de 2017 estivessem a cumprir o 

limite de endividamento ficam automaticamente excluídos do cumprimento da lei dos 

compromissos e pagamentos em atraso. Ora, o município de Moimenta da Beira cumpre 

com uma folga muito significativa, cerca de sete milhões e meio de euros, e, em termos 

percentuais, é até mais de metade e, por isso, fica excluído da necessidade de cumprir a lei 

dos compromissos.  A exclusão não depende da aprovação da assembleia municipal, mas, 

tratando-se de um assunto importante, entende que se deveria dar conhecimento à 

assembleia. Por isso, esclarece que, a partir do momento em que a câmara municipal 

aprovou a prestação de contas de 2017 e enviou à DGAL essa comunicação, o município 

ficou excluído de mais esta restrição. ========================================= 

----- De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições e 

deu a palavra ao Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do Nascimento Correia 
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Alves, que começou por dirigir-se ao Presidente da Câmara, pedindo-lhe que especificasse 

em que consistiam as restrições causadas na gestão corrente do município. Perguntou, 

ainda, se haveria alguma possibilidade de se colocar a taxa do IMI no limite mínimo.==== 

===== Para responder à questão, tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal e 

esclareceu que a lei dos compromissos e pagamentos em atraso previa que o município, 

para além de ter disponibilidade no orçamento global do ano e de ter dinheiro na conta para 

fazer os pagamentos, tinha que cumprir mais uma condição que era, em todos os 

momentos, sem nenhuma exceção, demonstrar que, nos três meses seguintes, dispunha 

de verba para pagar um compromisso que tivesse assumido e isso nem sempre era fácil. --

-----No que depender da Câmara de Moimenta da Beira, no futuro, a garantia é de que não 

haverá perigo de incumprimento, mas, no que for externo ao município, não pode assumir 

essa certeza. Relativamente ao IMI, não tem nada a ver com este ponto, mas sim com o 

ponto seguinte. ========================================================= 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal tomou conhecimento. ====== 

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

Suspensão do Plano de Apoio à Economia Local – (PAEL) - ao abrigo do artigo 6.º, n.º 6, 

da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, que aprova o Plano de Apoio à Economia Local – 

Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

dizer que a lei do orçamento de estado para 2017 tinha a seguinte previsão, “os municípios 

que cumprirem os limites de endividamento ficam excluídos de cumprirem as regras do 
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PAEL”. Era preciso que os municípios, para subscreverem o PAEL, aumentassem os 

impostos municipais para taxas máximas em todas as circunstâncias. Apesar deste 

compromisso, Moimenta da Beira nunca teve o IMI na taxa máxima de 0.5%, mas sim em 

0.45%. O Município de Moimenta da Beira, ao ficar livre do cumprimento das condições do 

PAEL, só estava obrigado a pagar o empréstimo, mas até a esse nível o município fez uma 

antecipação muito significativa do pagamento do empréstimo, amortizando já na ordem dos 

75% ou um pouco mais. O empréstimo do PAEL tinha vinte anos para ser pago e a 

perspetiva é que possa acabar até ao final do ano.  O que significa que a taxa de juro 

associada ao PAEL é a taxa da república acrescida de 0.15% e é oscilante, mas, neste 

momento, pode considerar-se na ordem dos 3%. O mercado pratica taxas inferiores a 1%, 

logo, é boa gestão financeira pagar empréstimos que custam 3% e ter acesso, se for 

necessário, a empréstimos que custem um pouco menos de 1%. Esta possibilidade neste 

orçamento de estado mudou. A possibilidade mantém-se, mas com uma deliberação da 

assembleia municipal. Enquanto com o orçamento de estado para 2017 se dizia que os 

municípios que cumpram o limite de endividamento, depois de apresentada a prestação de 

contas de forma semelhante ao que se passou no ponto anterior, ficam isentos de cumprir 

estas regras, a lei de orçamento de estado para 2018 acrescenta a necessidade de uma 

deliberação da assembleia municipal. Relativamente ao artigo 52.º, o município de 

Moimenta da Beira, em 2017, foi notificado pelo secretário de estado do orçamento e pelo 

secretário das autarquias locais, no sentido de, a partir de julho, ficar livre de cumprir o 

PAEL, porque já estava a cumprir a lei do endividamento. Cerca de cento e trinta ou cento 

e quarenta dos municípios que em 2017 pagaram o PAEL, só há cinco que pagaram mais 
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de 75% e o município de Moimenta da Beira é um deles. De todos estes há cinquenta e 

três municípios que, no ano de 2017, passaram a cumprir o limite de endividamento. A 

possibilidade de o IMI de Moimenta da Beira regredir ainda mais, porque já regrediu, é uma 

realidade, podendo atingir o limite da lei que é 0.3%. Hoje, quem tiver a capacidade de 

decidir nos próximos orçamentos, está em condições de avaliar se a melhor condução da 

política económica e financeira do município é manter as taxas, depois de uma redução 

que se consumou, ou se é, porventura, seguir esse caminho. O mais importante  é 

continuar a cumprir. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

e, dado que não houve, colocou à votação de forma nominal, nos termos do n.º1, do art.º 

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

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos 

presentes, aprovar a suspensão do Plano de Apoio à Economia Local. =============== 

===== Finalmente, passou-se para o Ponto Nove do Período da Ordem do Dia: 

Apreciação, discussão e votação dos documentos da prestação de contas de 2017, 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 solicitou ao Presidente da Câmara 

Municipal que fizesse um breve resumo sobre o assunto, o qual fez uma apresentação 

com diapositivos, informando, desde logo, que o material apresentado a propósito da 

Prestação de Contas de 2017 ia ser disponibilizado no site da câmara municipal, o que 

permitia um acompanhamento por quem o quisesse fazer. Isto faz parte da transparência e 

da fiabilidade que os documentos têm de ter. Também esclareceu que não há nenhum 



 
                                                                                                                                                                               Fl. 86 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2018.04.20 
 

                                                                                                                                                             Livº 16 
 

 
 

                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 

 

 

elemento que conste desta apresentação que não esteja nos documentos oficiais que os 

deputados receberam. Esclareceu que a Prestação de Contas tem um enquadramento 

legal e, após a aprovação da Câmara Municipal, é submetida à Assembleia. O  

enquadramento conjuntural nacional  influencia estas contas. Em termos de transferência 

do Orçamento de Estado, o município teve mais cento e sessenta mil euros, do que no ano 

passado. Até ao ano passado, eram os valores descendentes e, em relação a 2010, 

estamos ainda com menos cento e cinquenta e seis mil euros de FEF.----------------------------

----- Mostrou em quadro que, na Prestação de Contas de 2017, foram pagos mais de dois 

milhões de euros, relacionados com os processos judiciais e que estão praticamente 

concluídos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Numa abordagem ao orçamento do ponto de vista da execução orçamental, há um 

valor global de recebimento ligeiramente acima de onze milhões de euros e de pagamentos 

de igual volume.  Explicou que a execução orçamental é decomposta em quase nove 

milhões de euros de receitas correntes, quase um milhão de euros de receitas de capital e, 

também, outras receitas que correspondem ao valor que transitou da conta de gerência de 

2016. Isto dá de receitas na ordem dos dez milhões, duzentos e oitenta e nove mil euros e 

um total de despesas de dez milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil euros. Existe uma 

diminuição relativamente à comparação com o ano de 2016, devido à baixa capitação de 

fundos comunitários por indisponibilidade deste “bem no mercado”. Muito positiva é a 

margem das despesas correntes de 68% contra uma percentagem de 87% de receitas 

correntes, o que significa que há um saldo corrente que, uma vez mais,  é superior a dois 

milhões de euros e que transitam para investimento. O que significa que o município de 
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Moimenta da Beira foi criando uma circunstância em que, mesmo nos piores anos, em 

termos de captação de receita externa ou excecional, já ganhou capacidade interna de 

investimento, isto é, os meios próprios, geridos da forma como têm sido e mantendo-se 

este rumo na gestão, permitem libertar, neste caso concreto, um pouco mais de dois 

milhões de euros, para fazer investimento. Em termos de receitas correntes, o grau de 

concretização é de 94,35%, o que significa que a fiabilidade deste orçamento está muito 

próxima dos 100%, isto é, o que depende do desempenho municipal corresponde, na 

execução, à previsão. Há, no entanto, circunstâncias especialmente relacionadas com os 

fundos comunitários que não têm esta correspondência, porque os tempos de decisão não 

dependem da iniciativa concreta do município de Moimenta da Beira. A taxa de execução 

na tradição recente é de 75%, embora sendo baixa, é excelente, quando comparada com 

anos mais atrasados, aproximando-se do que são as expectativas. A própria lei do 

financiamento dos municípios diz que, quando a execução da receita corresponde a uma 

taxa inferior a 85%, é obrigatório dar essa informação à Assembleia Municipal, à DGAL e 

ao Governo. As receitas correntes tiveram, apesar de tudo, uma diminuição 9.8%. A 

principal variação são os rendimentos de propriedade e tem a ver com um facto anormal, 

no último ano, da última tranche da renda da EDP pela ocupação do espaço público para 

fornecimento da energia elétrica, o que provocou um défice da receita, neste ano em 

concreto, e provocará um aumento no ano seguinte de igual dimensão. Também existiu 

uma ligeira redução nos registos de propriedade que têm a ver com a energia eólica que, 

no seu conjunto, dá cento e quarenta e quatro mil euros. Este conjunto de reduções de 

9.8% nas receitas correntes, apesar de tudo, permite uma libertação de cerca de dois 



 
                                                                                                                                                                               Fl. 88 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2018.04.20 
 

                                                                                                                                                             Livº 16 
 

 
 

                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 

 

 

milhões de euros para despesas de investimento. -------------------------------------------------------

----- Nas receitas de capital, há uma grande diferença, também, na comparação dos anos 

2016 e 2017, cerca de trezentos mil euros a menos, tendo a ver com as transferências de 

capital dos fundos comunitários, que provocam um impacto negativo, mas é um sinal 

positivo. Também são de capital os empréstimos de curto prazo, que, no ano 2016, foram 

de duzentos e cinquenta mil euros e, em 2017, foram de cento e cinquenta mil euros, 

significando que isto provoca um efeito desagradável no documento, mas é uma boa 

condição. Apontou, ainda, para uma evolução dos fundos comunitários que são muito 

cíclicos, mas têm uma incidência de execução relativamente curta que, normalmente, se 

situa próximo do fim do período de programação. Os valores, nos últimos quatro anos, 

estão, em média, acima dos anteriores e dos últimos doze anos. -----------------------------------

----- Existe uma evolução dos orçamentos na receita e, também, a evolução da previsão. 

Os orçamentos têm vindo, progressivamente, a ajustar-se à capacidade de investimento, 

verificando-se um crescimento na execução de forma agregada. Assim, nos últimos quatro 

anos, a média de execução é um pouco mais de doze milhões e quatrocentos mil euros, 

maior do que nos quatro anos anteriores, que eram onze milhões e seiscentos mil euros, 

maior do que nos quatro anos anteriores, em que eram pouco mais de nove milhões de 

euros. Isto significa que, apesar da restrição financeira e  com o FEF no valor  inferior a 

2010, o Município de Moimenta da Beira tem cumprido aquilo a que se tem proposto, 

credibilizando os orçamentos, tornando-os o mais reais possíveis, diminuindo a sua 

dimensão e, ao mesmo tempo, não perdendo com isto a ambição. -------------------------------- 

----- Na execução, a melhoria é permanentemente em termos agregados. A evolução da 
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receita em percentagem é de 80% e as taxas da execução da receita na ordem dos 80%, 

em termos agregados. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- As taxas de receitas de capital, no ano de 2017, passaram de 34% para 32%. A última 

média conhecida de todos os municípios do distrito de Viseu é de 24% e a diferença entre 

24% e 32% significa centenas de milhares de euros, no caso deste município. A tendência 

não é para melhorar, logo, o município de Moimenta da Beira, mesmo em anos de 

dificuldades de acesso a receitas extraordinárias, tem conseguido fazer um desempenho 

de despesas de capital de 32% e no país o desempenho médio é pior do que no distrito de 

Viseu. Alertou para o mapa com os efeitos de empréstimos bancários do orçamento da 

receita, referindo que o incluiu para que as pessoas tenham noção de que, às vezes, é 

muito simples fazermos execuções elevadas, se recorrermos a estas receitas 

extraordinárias. Para um município que está a sair do endividamento, a regra é não se 

endividar mais, pois, mesmo no curto prazo, os empréstimos significam indisponibilidade 

para investimento. Numa abordagem à despesa, este aumento de 1.75% do pessoal, 

corresponde à integração no mapa de pessoal da câmara municipal dos colaboradores 

precários a recibos verdes. Estes colaboradores não apareciam em despesas com pessoal, 

mas em aquisição de bens e serviços e 1.75% corresponde sensivelmente a esta 

diferença. Nos juros e outros encargos, os valores já não são muito significativos, porque 

esta tendência é dos anos todos. Ainda assim, em 2017, reduziu-se de cento e oitenta e 

três mil euros, para cento e doze mil euros, o que é uma redução muito significativa em 

termos percentuais. Esta descida, em 2017, corresponde a uma descida estrutural. A razão 

pela qual estes juros baixaram é haver menos empréstimos para pagar. Na desagregação 
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das despesas correntes, do ponto de vista do pagamento, verifica-se uma descida no ano 

de 2017. Também informou que os únicos juros que sobem são os de curto prazo, porque 

todos os outros estão em sentido descendente. Os empréstimos de médio e longo prazo 

deixaram de significar sessenta e cinco mil euros para passarem a significar trinta e três mil 

euros de forma duradoura. Também uma referência às freguesias e em agregado, entre 

correntes e capital. Em 2017, subiram muito as transferências para as freguesias, mais de 

um milhão de euros, em correntes e capital. Estas transferências não são obrigatórias, mas 

o município de Moimenta da Beira faz transferências para as freguesias com valores muito 

significativos, porque é positivo para o desempenho global.  Reconhece a capacidade das 

juntas de freguesia de fazerem mais com pouco dinheiro. Também chamou a atenção para 

as despesas com as instituições sem fins lucrativos que são em regra IPSS, no valor de 

mais de trezentos mil euros, as famílias, nomeadamente, a educação e na ação social. -----

----- Relativamente ao equilíbrio orçamental está a ser cumprido, fazendo com que a 

poupança corrente seja de dimensão adequada. Isto resulta de uma transferência de 

receitas de capital para receitas correntes com algum significado, mas resulta, igualmente, 

de algum posicionamento determinado do município para cumprir estes objetivos. ------------

----- Um elemento comparativo relativo à execução da despesa é relativamente semelhante 

ao da receita. O conjunto dos últimos quatro anos tem uma execução média de 81.8% que 

comparada com 55.57% dos quatro anos anteriores e 61.77% dos outros mais atrás, 

significa também que se tem procurado, na execução, dar fiabilidade. A execução relaciona 

o que se faz com aquilo que se prometeu fazer, encontrando-se a execução limitada por lei 

e, se for alargada, significa contração de dívida. ---------------------------------------------------------
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----- A evolução no orçamento da despesa, tanto na previsão como na execução, é muito 

próxima com o que se faz com a receita. Também aqui há uma variação literalmente 

oposta entre a execução e a previsão. Na previsão, tem-se vindo a ajustar e na execução, 

tem-se vindo a subir. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- As Grandes Opções do Plano são resultado da política que se tem seguido, tanto no 

PPI como no PAM.-------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Balanço tem o ativo, o passivo e os fundos próprios. Na demonstração de 

resultados, estão os custos e os proveitos. O ativo é o que resulta de positivo nas 

concretizações, ou seja, é o resultado do aumento dos bens, deduzidas as amortizações 

dos bens que já teve. O município de Moimenta da Beira, neste ano, apesar dos 

investimentos de capital terem sido de 32%, não atingem determinado volume para as 

amortizações serem superiores ao investimento e, quando assim é, o ativo diminui. ----------

----- O valor total do ativo teve um acréscimo nos últimos oito anos, cerca de quinze 

milhões de euros, e estes valores são mais ou menos aos valores do investimento líquido. 

É o investimento deduzido das amortizações, quer relativamente a este próprio 

investimento, quer aos outros investimentos que vêm de trás. ---------------------------------------

----- O  passivo  é, maioritariamente, o que a câmara deve e reduziu-se em um milhão e 

onze mil euros, correspondente a 12.6%. A evolução do passivo total em 31 de dezembro 

de 2017 situa-se em sete milhões e cinco mil euros. Neste valor, está incluído o valor das 

previsões do FAM e do Fundo de Eficiência que é de duzentos e quarenta e oito mil euros. 

Na sequência do que aqui se tem afirmado, há um limite de sustentabilidade e de 

razoabilidade para a dívida e é desejável que se mantenha a sustentabilidade já 
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conseguida. Também estão a diminuir as previsões para riscos e encargos. Apesar de o 

município ainda não sofrer nenhuma decisão negativa, pode vir a sofrê-la, principalmente 

com os processos judiciais que têm vindo a diminuir e, neste momento, é um valor muito 

reduzido, quase residual. Esta é a divisão do passivo de médio e longo prazo e o passivo 

de curto prazo. Neste momento, o passivo é de sete milhões e cinco mil euros, reduziu um 

pouco mais de um milhão de euros em relação a 2016. Há uma opção de gestão do 

passivo que tem a ver com os melhores resultados financeiros para o município e, neste 

sentido, serão tomadas as melhores decisões. Normalmente, no fim do ano, junta-se um 

conjunto de faturas das Águas do Norte que é o maior credor em curto prazo e transforma-

se em médio e longo prazo. A Lei deste Orçamento de Estado permite que esses acordos 

sejam estendidos até vinte e cinco anos, mas o município nunca fez a mais de quatro, 

porque se entender ser mais coerente com as decisões e com as responsabilidades. --------

----- Só é possível verificar a evolução do passivo, desde 2002 em que houve novo sistema 

contabilístico, porque, para trás, não é comparável da mesma forma este desempenho. 

Durante o tempo decorrido entre 2002 e 2009, o passivo aumentou, em média, setecentos 

e setenta e cinco mil euros, por ano. Entre 2002 e 2005, aumentou perto de setecentos mil 

euros, por ano. Entre 2005 e 2009, aumentou, em média, oitocentos e quarenta mil euros, 

por ano e, entre 2010 e 2017, diminui, em média, oitocentos mil euros, por ano. Isto 

significa valores agregados. É preocupante gerir sete milhões de euros, mas seria muito 

pior se fossem vinte milhões. ----------------------------------------------------------------------------------

---- Desde 2002, havia todos os anos um aumento de empréstimos, mas, entre 2010 e 

2017, tem-se verificado uma diminuição, o que, em termos de gestão, faz toda a diferença.  
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Em 31 de dezembro de 2017, há um pouco mais de um milhão e oitocentos mil euros de 

empréstimos e, em 2016, amortizou-se um milhão e duzentos e quarenta e três mil euros. 

Se fosse feito um esforço adicional, num ano, pagavam-se os empréstimos todos, mas não 

se justifica, porque as taxas de juros que estão associadas são baixas. ---------------------------

----- Neste momento, em 2017, estão em vigor sete empréstimos, de vinte e cinco 

empréstimos que se reportam a 2010. ----------------------------------------------------------------------

----- No saneamento financeiro, tem outro limite de endividamento que está a ser cumprido 

com muita tranquilidade. A aplicação de resultados é obrigatória nos termos da lei e a 

assembleia tem de deliberar, pelo que propõe que, para resultados transitados, 

correspondam a 95% e, para reservas legais, correspondam a 5%. --------------------------------

----- A competência do ROC é a verificação regularizada e a participação aos órgãos 

municipais das irregularidades, as dificuldades financeiras, caso existam, e, também, 

proceder à verificação dos livros. A certificação legal das contas tem sido cumprida. 

Remessa semestral aos órgãos de informação e a emissão de pareceres sobre os 

documentos de Prestação de Contas do exercício de 2017. A opinião do ROC é, com a 

exceção das bases de opinião com reserva, favorável. As bases de opinião com reserva 

têm a ver com o facto de o município ainda não ter avaliado completamente todo o seu 

património. Essa avaliação custa algum dinheiro e não beneficia de forma muito visível o 

desempenho do município na vida das pessoas, por isso ainda não está feita. Também há 

as imobilizações corpóreas do domínio privado, por exemplo, o edifício da Câmara. 

Menciona 1% das imobilizações do domínio privado que são anteriores a 2013,  que 

também não estão avaliadas, razão pela qual o ROC afirma não haver condições para 
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emitir um parecer sem reservas. A opinião do ROC é que a Assembleia Municipal está em 

condições de aprovar o relatório. -----------------------------------------------------------------------------

----- Finalizou a sua intervenção com um agradecimento a todos os presentes e à 

população, em geral, pois o desenvolvimento constitui um processo contínuo que tem 

diversas facetas e muitos atores. Estas políticas valem, se tiverem integração e 

continuidade, e forem pensadas para médio e longo prazo, com os riscos de daí possam 

advir, como aconteceu com a decisão da câmara, em 2017, de não ter avançado com 

nenhum dos investimentos que tem garantido. Por exemplo, uma boa decisão de curto 

prazo era ter sido feita uma revolução de obras e era fácil fazê-las, com isso ganhava-se 

mais um punhado de votos, mas era uma má decisão de médio e longo prazo, na medida 

em que teria ficado prejudicada a consistência dos investimentos, bem como o seu 

financiamento. Quis, finalmente, referir-se a todas as instituições moimentenses públicas e 

privadas, na medida em que, sem o esforço ou a abnegação delas, não teria sido possível 

atingir o sucesso que foi alcançado. -------------------------------------------------------------------------

----- Terminou afirmando que a sua pedra de toque é que os gestores públicos devem 

administrar os recursos públicos de forma equitativa, eficiente, eficaz e transparente. 

Igualmente, os cidadãos têm o direito de ser informados das boas práticas de gestão e uso 

de recursos públicos por parte de quem tem a capacidade de os administrar e, por isso, 

considerava que a apresentação que acabava de fazer era um contributo para atingir 

aquele objetivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições e 

foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Fernando Manuel Trinta Lopes que 
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felicitou o senhor Presidente da Câmara pela apresentação do relatório de contas, porque 

ficou mais esclarecido com alguns aspetos relacionados com as finanças do município. No 

entanto, não querendo referir aspetos técnicos, muito menos analíticos do orçamento, 

pretende esclarecer a forma como irá votar o Relatório de Contas, uma vez que que não 

teve tempo suficiente para analisar e estudar um documento com mais de duzentas 

páginas, devido ao curto prazo com que recebeu os documentos, conforme assunto já 

tratado anteriormente e explicado pelo Presidente da Câmara, em nome do Presidente da 

Assembleia. Continua, por isso, a considerar importante receber, nem que seja 

informalmente, mas com mais tempo, os documentos que vão ser objeto de análise, 

discussão e votação nas sessões da assembleia municipal, como o orçamento, ou a 

prestação de contas, porque são documentos extensos que precisam de uma análise 

meticulosa por implicarem uma votação sincera e honesta, em função daquilo que se 

analisou. Isto só com mais tempo é que poderá ser feito. ----------------------------------------------

----- Assim, acredita que ninguém se importará de receber a convocatória para a reunião 

nos moldes que tem sido feita, se, antecipadamente, tiver acesso a estes documentos que 

merecem uma análise mais detalhada, uma leitura mais profícua. ===================-

===== Com autorização da Mesa, o Presidente da Câmara esclareceu a causa da 

justificação ter sido feita por ele. Clarifica que, habitualmente, propõe ao Presidente da 

Assembleia Municipal, em função da disponibilidade da aprovação dos documentos na 

própria câmara e, por isso, quis assumir essa explicação, sem querer fazer a sua defesa, 

até porque ele não necessita que alguém o defenda. ---------------------------------------------------

----Também informou querer contribuir para uma solução, mas não se pode tratar o assunto 
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com a informalidade sugerida pelo deputado Fernando Trinta Lopes. A lei é a lei e tem de 

ser cumprida. Aliás, até agora, nunca os membros da assembleia receberam os 

documentos com menos de oito dias, quando a lei refere, como mínimo, dois dias. Dado 

que os deputados sabem em que meses vão ser as sessões ordinárias, caso queiram 

assumir o compromisso de não enviarem nenhuma proposta depois do oitavo dia anterior 

ao dia marcado da sessão ordinária, pode garantir nunca entregar os documentos com 

menos de oito dias. Mais, se quiserem comprometer-se a nunca enviar nenhuma proposta 

depois dos dez dias anteriores ao dia da sessão da assembleia municipal, poderá assumir 

o compromisso de não enviar com menos de dez dias. Não se pode fazer mais do que isto, 

porque não se pode tirar o direito a ninguém de utilizar a lei e apresentar as propostas.  == 

===== De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que, nesta 

assembleia, sempre houve propostas agendadas na ordem de trabalhos, por exemplo, do 

CDS, mas mais de ordem social do que regimental. ============================== 

===== Então, usou da palavra o Membro da Assembleia José Manuel de Andrade 

Ferreira que começou por dizer que a bancada do PSD se compromete a não apresentar 

propostas, para a agenda da sessão da assembleia municipal, depois dos oito dias. ===== 

===== Também, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Pedro Cláudio Pereira 

Martins que começou por felicitar o senhor Presidente pela apresentação e pela evolução 

do trabalho contínuo a nível orçamental, principalmente na parte da dívida, que é bastante 

positivo. Reparou que a taxa de execução da receita de capital é a mais baixa desde 2002, 

ou seja, 21%, o que fez com que a taxa de receita fosse de 74%, das mais reduzidas dos 

últimos anos e, devido a isso, ficou muito preso à média e as médias, por vezes, dão jeito. -
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---- Entende que o município está no bom caminho, mas importa olhar para os números 

como eles são e uma taxa de cerca de 22% de execução de receita de capital, num ano 

pré-eleitoral, é muito pouco. Referiu que ficou com alguma apreensão, aquando do 

orçamento, porque, quando foi feito não se tiveram em conta os quadros comunitários, que 

talvez não fossem executados em 2017. Só agora é que, na Prestação de Contas, nos 

penitenciamos um bocado por a taxa de execução não ser tão boa como se gostaria que 

fosse. ================================================================ 

===== Para responder às questões, tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal 

e referiu que, sem querer desmentir o senhor deputado, afirma que a taxa de execução não 

é a mais baixa, desde 2002, foi claro quanto à afirmação de que, em 2017, falharam os 

fundos comunitários. A taxa de execução de despesas de capital do município de 

Moimenta da Beira, em 2017, é de 32% contra 34% do ano anterior e a média do distrito é 

de 24% . Não foi possível concretizar os acordos que estão estabelecidos para acolher e 

executar os fundos comunitários. -----------------------------------------------------------------------------

----- Referiu que é completamente legitimo que o deputado faça as suas próprias leituras, 

mas só é comparável com 2002 e não com anos anteriores, porque é comparado desde 

que há POCAL. De seguida, explicou que os primeiros anos da programação dos fundos 

comunitários são para fazer regulamentos e que, em regra, os fundos comunitários estão já 

mapeados. O município de Moimenta da Beira já sabe quanto vai receber pela regeneração 

urbana, durante o quadro todo, e quanto vai receber pela requalificação da escola 

secundária, durante o quadro todo, e assim sucessivamente. Assim, compreende o que o 

deputado disse, exceto sobre taxa de execução, tudo o resto, nos próximos anos, vai, com 
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certeza, haver taxas comunitárias mais elevadas. =============================== 

===== Com autorização da Mesa, o Presidente da Assembleia Municipal concedeu a 

palavra ao Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho que começou por dizer 

que, após o que disse o senhor Presidente, entende que é importante que todos possam 

refletir sobre o que vai acontecendo no país. Esta Prestação de Contas está, de facto, do 

ponto de vista técnico e da sua parte, sem absolutamente nada para apontar, até como 

confirmou o ROC, é uma Prestação de Contas de elevado nível de conteúdo, de 

informação e, por isso, todos se devem congratular. Queria, apenas, recuperar duas ou três 

matérias para justificar a votação que fez na reunião do executivo. Em primeiro lugar, 

considera como muito positivo o facto de esta ser a última Prestação de Contas no âmbito 

do PAEL, que é um pormenor muito importante para o futuro. Chamou, no entanto, a 

atenção para o reparo do Revisor Oficial de Contas, no que se refere à falta de avaliação 

património, pois entende que deveria ser feito um esforço para ultrapassar esta reserva do 

ROC. Politicamente, na altura da votação para o orçamento de 2017, disse que havia 

matérias muito importantes, tais como a requalificação da escola secundária, a 

regeneração urbana e os fundos comunitários. Quando fez o balanço das questões que 

estão referenciadas, reparou que, pelo menos, três delas estavam relacionadas com os 

Fundos Comunitários. Percebe que tem de haver tolerância e daí a sua votação de 

abstenção no executivo. Quis, ainda, alertar para o facto de que grande parte dos fundos 

comunitários dever estar a ser utilizada nas chamadas zonas que caminham para a 

convergência, mas estão a ser desviados. Curiosamente, uma daquelas componentes de 

fundos comunitários que tem apresentado algumas dificuldades está diretamente ligada à 
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candidatura que pode vir, no futuro, a beneficiar toda essa área da regeneração urbana. ----

----- Questiona o senhor Presidente se, relativamente ao PARU, tem havido alguns 

desenvolvimentos, referindo, como exemplo, os fundos comunitários que estavam 

reservados para combater o excesso de produção de carbono, mas a verba está a ser 

desviada para, em breve, beneficiar o Metro de Lisboa, do Porto e a linha de Cascais. 

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

Assembleia José Manuel de Andrade Ferreira.================================= 

===== Por fim, de novo, foi dada a palavra ao senhor  Presidente da Câmara Municipal 

para responder à questão que lhe foi  colocada pelo senhor Vereador Cristiano Coelho. 

Começou por referir que se tem assistido a uma vontade recente de reprogramação dos 

fundos comunitários, cuja causa se deve ao reconhecimento de que a reprogramação que 

foi feita e assinada estava errada, designadamente, no que diz respeito ao PARU. Os 

municípios são distinguidos pelos fundos comunitários e não há nenhuma razão plausível 

que justifique tamanha divergência, entre municípios de menor dimensão, como é o caso 

de Moimenta da Beira, e municípios de maior dimensão, por exemplo, o caso de Lamego. 

Os fundos que estão à disposição dos pequenos municípios são dez vezes menores do 

que aqueles que estão à disposição das cidades e não há nada que possa justificar isso. 

Portanto, o Município de Moimenta da Beira não pode aceitar esta descriminação. ------------

----- No entanto, isto não tem nada a ver com o facto de, em 2017, não ter havido execução 

dos fundos comunitários, porque este milhão de euros do PARU estava disponível e 

continua a estar. Não se têm degradado as condições dos fundos, mas não parece 

admissível que, de cerca de dois milhões, para todo o País, quase quinhentos milhões 



 
                                                                                                                                                                               Fl. 100 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2018.04.20 
 

                                                                                                                                                             Livº 16 
 

 
 

                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 

 

 

sejam para os Metros que se encontram em Lisboa, Porto e Oeiras. Estas não são áreas 

da convergência, o que significa que cerca de um terço da reprogramação vai, uma vez 

mais, sair dos territórios da convergência. Um bom exemplo é a Irlanda, que cresce oito e 

meio por cento ao ano, porque tomam-se decisões difíceis e arriscadas. Por exemplo, lá há 

regiões que têm de crescer a menor ritmo do que as outras, definem-se quais são e há 

regiões que têm que regredir. Assegurou os presentes de que, até agora, não há nenhuma 

degradação das condições, mas também ainda não há uma melhoria significativa das 

mesmas condições.======================================================-

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

imediato, colocou à votação de forma nominal, nos termos do n.º1, do art.º 55.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.=============================================== 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, com vinte e três votos a favor dos senhores, Alcides José  

Sousa Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Carlos Alberto de Meneses Bento, Celita 

Maria Pereira Leitão, António José de Macedo, Sidónio Clemêncio da Silva, Susana Duarte 

Morais, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues Andrade Cardoso, Sidónio da Silva 

Meneses e os senhores Presidentes de Junta da Freguesia de Alvite, António José 

Monteiro dos Santos, de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, João 

Augusto Gomes Oura, de Cabaços, Hélio David Ribeiro dos Santos, de Castelo, Vitor 

Manuel Gomes de Carvalho, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Ribeiro 

Gomes, de Passô, Jorge António Moreira Simão, da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira 

Lopes, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, do Vilar, Fernando Manuel dos Santos Vilaça 
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e das Uniões de Freguesias de Paradinha e Nagosa, André Trindade Sousa, de Pera 

Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes  e de Peva e Segões, Pedro João de 

Jesus Sousa e nove abstenções, dos senhores, Fábio Ricardo Morgado Gomes, Fernando 

Trinta Lopes, Maria Helena Coutinho dos Santos, José Manuel Soeiro do Nascimento 

Correia Alves, Pedro Cláudio Pereira Martins, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Cristiana 

Vanessa Teixeira Tavares, Délio Nelson Rodrigues da Mariana e o Presidente de Junta da 

Freguesia de Leomil, José Luis dos Santos Rosário, APROVAR a Prestação de Contas 

respeitante ao ano de 2017, bem como a aplicação do resultado líquido do exercício no 

valor de € 568.982,44 (quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois euros 

e quarenta e quatro cêntimos), repartido da seguinte forma: resultados transitados no valor 

de € 540.533,32 (quinhentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e três euros e trinta e três 

cêntimos) e reservas legais no valor de € 28.449,12 (vinte e oito mil, quatrocentos e 

quarenta e nove euros e doze 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. ----

------ Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a 

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão, às 17 horas e trinta minutos, da 

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