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

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

ATA N.º 03/2018 

=======  Aos vinte e nove dias do mês de junho 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dada a existência de quórum, a sessão teve o seu início pelas dez horas, tendo a 

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

secretariada pela Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, e pelo Segundo 

Secretário Carlos Alberto de Meneses Bento. ------------------------------------------------------------ 

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

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

seguintes membros: Fábio Ricardo Morgado Gomes, Fernando Manuel Trinta Lopes, Maria 

Helena Coutinho dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, António José de 

Macedo, Sidónio da Silva Meneses, Sidónio Clemêncio da Silva, António Manuel Pinto da 

Silva, Pedro Cláudio Pereira Martins, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Cristiana Vanessa 

Teixeira Tavares, e os senhores Presidentes de Junta das Freguesias de Alvite, António 

José Monteiro dos Santos, de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, 

João Augusto Gomes Oura, de Caria,  em substituição do Presidente da Junta, Armando 

Nunes Mota, de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, de Passô em substituição do 

Presidente da Junta,, Domingos Manuel dos Santos Martinho, de Moimenta da Beira, 
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Francisco José de Lima Rebelo Gomes, da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do 

Vilar, Fernando Manuel dos Santos Vilaça, União de Freguesias Paradinha e Nagosa, 

André Trindade de Sousa, União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, 

José Dias Lopes e da União de Freguesias Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa.- 

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

José Manuel de Andrade Ferreira, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Celita Maria Pereira 

Leitão, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, Jorge Mota dos Santos, Susana 

Duarte Morais, Délio Nelson Rodrigues Mariana e os senhores Presidentes de Junta da 

Freguesia de Castelo, Vítor Manuel Gomes de Carvalho e  de Sever, Marcelino Ramos 

Ferreira. ============================================================== 

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

para se pronunciar sobre a situação das atas, a qual referiu que as atas de fevereiro e a de 

abril estão em condições de serem  aprovadas, após algumas correções propostas por 

alguns  membros  desta Assembleia Municipal . ================================= 

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

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

Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação as seguintes atas: Ata da 

Sessão Ordinária realizada em 06 de fevereiro de dois mil e dezoito, cuja leitura foi 

dispensada, por unanimidade, em virtude de o texto ter sido distribuído previamente a 

todos os Membros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: Aprovar por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- 

Ata da Sessão Ordinária realizada em 20 de abril de dois mil e dezoito, cuja leitura foi 
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dispensada, por unanimidade, em virtude de o texto ter sido distribuído previamente a 

todos os Membros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: Aprovar por maioria, com três abstenções do membro da assembleia, 

Fernando Manuel Trinta Lopes, e dos substitutos dos presidentes das Juntas de Freguesia 

de Caria, Armando Nunes Mota, e de Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho. ------- 

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

sobre a correspondência recebida,  nomeadamente, no que se refere às moções recebidas 

e, dado que não houve inscrições, prosseguiu com os trabalhos. ----------------------------------- 

----- Então, tomou a palavra a Membro da Assembleia Cristiana Vanessa Teixeira 

Tavares que, após ter cumprimentado todos os presentes, referiu que propunha um voto 

de pesar pelo falecimento de António Antunes dos Santos e apresentou uma proposta 

escrita, do seguinte teor: “O senhor António Antunes dos Santos foi um cidadão exemplar, 

um profissional competente e defensor entusiasta de Cabaços e de Moimenta da Beira. ----

-----  Era uma pessoa frontal, autêntica, amava a sua Aldeia e as suas Gentes, bem como o 

seu Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Durante a sua vida, esteve ligado a vários ramos profissionais, destacando-se na área 

da Contabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A nível autárquico, desempenhou várias funções: Presidente da Assembleia de 

freguesia de Cabaços (1976-1980); Presidente da Junta de Freguesia durante 12 anos; 

Secretário da referida Junta, durante 4 anos e membro da Assembleia Municipal durante 

vários anos. Foi um dos impulsionadores e um dos defensores da criação do Centro social 

Cabacense, tendo sido um dos elementos da Comissão Instaladora. ------------------------------ 
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----- Como Autarca, mostrou-se sempre disponível, apresentou várias propostas e 

sugestões, cumprindo de forma dedicada as suas funções. -------------------------------------------

----- Pela sua postura e conduta ao longo da sua vida, cultivou o respeito e a amizade 

daqueles com quem se relacionou. --------------------------------------------------------------------------

----- Pelo seu percurso e exemplo de vida, propõe-se que a Assembleia Municipal delibere: 

----- 1. Aprovar o presente “Voto de Pesar” pelo falecimento do Senhor António Antunes 

dos Santos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2. Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste 

“Voto de Pesar”. ======================================================== 

----- De seguida, o Presidente da Assembleia apresentou um “Voto de Pesar” mais 

institucional com o seguinte teor: “ANTÓNIO ANTUNES DOS SANTOS faleceu com 80 

anos de idade, no dia 18 de junho de 2018. --------------------------------------------------------------- 

----- No tempo em que viveu, deixou legado pessoal, tendo desempenhado, com lealdade e 

competência, as suas funções, como autarca: ------------------------------------------------------------ 

----- Nos órgãos da Freguesia de Cabaços nos mandatos de 1976/1979, 1989/1993 e 

2005/2009; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Como Presidente da Junta de Freguesia de Cabaços, nos mandatos de 1993/1997, 

1997/2001 e 2001/2005 e, como representante desta Freguesia, na Assembleia Municipal; 

----- Como Membro da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, no mandato de 

1989/1993. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De uma forma discreta, mas competente, o senhor “António Sete”, como era 
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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 um voto de pesar pelo seu falecimento.================================== 

----- Posto isto, 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, ANTÓNIO ANTUNES DOS SANTOS. ------------------------------------------- 

===== 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 Fernando Manuel Trinta Lopes que, após cumprimentar todos os presentes, 

começou por solicitar um esclarecimento ao senhor Presidente da Câmara sobre dois 

assuntos: o primeiro tem a ver com o Gabinete de Apoio ao Empreendedor, cuja aprovação 

aconteceu, por unanimidade, pelo executivo da Câmara Municipal, já há alguns anos. 

Pretendia saber quais eram as dificuldades que a câmara estava a sentir para por em 

prática esta proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O outro assunto prende-se com as faturas da água que os munícipes têm em dívida à 

Câmara Municipal. Gostaria de ser esclarecido sobre o valor da dívida em fornecimento de 

água pelos munícipes do concelho e quais os procedimentos administrativos que são 

levados a cabo para que se possa reaver o valor das faturas. Tanto quanto sabe, há 

pessoas que ficam vários meses, um ano, ou vários anos sem pagar as faturas e, às vezes, 

por desconhecimento, isto é, porque eventualmente pensam que estão a pagar essas 

faturas por transferência bancária, por exemplo, quando, na realidade, isso não acontece e 
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há situações em que se verificam gafes significativas no pagamento das faturas. Assim, 

questionou o senhor Presidente acerca da notificação desses atrasos aos infratores. ==== 

===== De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia António José de Macedo 

que, após cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que queria colocar dois 

assuntos, sendo o primeiro referente à  CIMDouro e o segundo ao CDR, cujo documento 

passou a ler: “ O Movimento Independente que me elegeu para esta Assembleia, VA, 

(cujos eleitores aqui represento, portanto),  tem-se mantido atento àquilo que são os 

interesses, o futuro e o desenvolvimento da região e do município e, sobretudo, no que 

respeita ao bem - estar das pessoas. ------------------------------------------------------------------------

----- E porque a democracia e as responsabilidades não se esgotam com as eleições,  

procuramos,  também,  ser fiéis à nossa matriz da candidatura,  que vai ao encontro 

daquilo que são os verdadeiros problemas do município: ---------------------------------------------- 

 ----- Criação de emprego, cativação de empreendimento privado, investimento público, 

criação de condições para a fixação das pessoas, criação de novas dinâmicas económicas 

e sociais, apoio à empresas locais e instituições concelhias… enfim, criação de projetos e 

desenvolvimento de ações estratégicas para ambicionar futuro para Moimenta da Beira.  ---

---- Nesta conformidade, assumindo, que não podemos ficar reféns apenas das receitas 

ordinárias do poder central, nem da cobrança das taxas e impostos municipais, mas 

devemos, literalmente, explorar “tudo o que mexe”, ou seja, considerar que todas as 

ferramentas e instrumentos financeiros podem ser mais uma oportunidade. ---------------------

----- Assim, sendo a CIMDouro um destes instrumentos e constituindo novas oportunidades 

financeiras, principalmente de âmbito territorial, mas também municipal, onde cada um dos 
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19 municípios abrangidos devem ter um papel e uma intervenção ativa e pró-ativa, gostaria 

que o senhor Presidente da Câmara Municipal, informasse esta assembleia e, assim poder 

tornar público, se possível, do seguinte: --------------------------------------------------------------------

----- Que contributo deu esta Câmara Municipal ao Plano Estratégico 2030 da CIMDouro, 

quer em temos regionais, quer em termos de interesse municipal? --------------------------------- 

----- Que candidaturas de interesse direto para o município tem, neste momento, o 

Município de Moimenta da Beira, contempladas nesse Plano Estratégico?” -------------------- 

----- O segundo ponto tem a ver com o CDR de Moimenta da Beira. “ O CDR é uma 

instituição com 73 anos de existência e sempre foi uma instituição de referência concelhia 

por onde passaram vários dirigentes e atletas que deram o melhor de si em prol do bom 

nome do Município de Moimenta da Beira. -----------------------------------------------------------------

----- Atualmente, sabe-se (aliás, consta na opinião pública) que o CDR está a atravessar 

um momento difícil e de incertezas. Também é certo que já passou por outros momentos 

de “crise” que foram sempre ultrapassados com a ajuda de muitos e graças ao 

empenhamento dos “carolas” que sempre dão, ou mais ou menos desinteressadamente, o 

melhor do seu esforço para não deixar cair instituições prestigiadas no nosso concelho. -----

-------Sabe-se, portanto, que o CDR está sem Direção, sem perspetivas de novas eleições, 

sem treinador, com dificuldades financeiras e vive uma grande instabilidade interna, com a 

agravante de haver jogadores a queixarem-se do tratamento que lhes é dado, diferente do 

que tinha sido previamente estabelecido. ------------------------------------------------------------------

------ Sendo o CDR uma instituição “fortemente” financiada pela autarquia, pretende esta 

minha intervenção, tão só, tentar perceber em que medidas está a C.M preocupada com 
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esta situação e se a mesma não pode fazer um “Ponto de Situação” mais esclarecido e 

fidedigno do que vai transparecendo para a opinião pública. -----------------------------------------

----- Achamos que a C.M. não pode apenas limitar-se a atribuir os respetivos subsídios, 

época após época, mas, antes, deve-se preocupar com a “saúde” das instituições que 

financia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Lembramo-nos de que no ano passado o CDR passou por uma situação parecida e a 

C.M. esteve muito preocupada, intervindo o senhor Presidente para ajudar a resolver a 

situação difícil que se havia criado e tendo mesmo havido um interlocutor direto entre o 

CDR e a C. M., o que parece ter trazido alguma normalidade à instituição…. pena que 

tenha sido “sol de pouca dura”! -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posto isto pergunta-se: ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O CDR vai “desaparecer"? O CDR terá viabilidade futura? Valerá a pena continuar a 

ser financiado com dinheiros que poderiam ser canalizados para outros fins um pouco mais 

palpáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para terminar, gostaria de salientar a importância do CDR e frisar que deve ser igual 

em período de eleições como fora delas e as preocupações da C.M devem perdurar ao 

longo de todos os mandatos, desde que se justifique tal preocupação!”============ 

----- De imediato, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Carlos Alberto de 

Meneses Bento que, após os cumprimentos, referiu que a sua intervenção se prende com 

uma questão ao Executivo. Falou sobre férias desportivas e culturais do concelho de 

Moimenta da Beira. Felicitou o Executivo por esta iniciativa e os responsáveis pelas juntas 

de freguesias que aderiram e fazem parte deste projeto, nomeadamente, as freguesias de 
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Vilar e Peva e Segões. Referiu que é um projeto muito importante, dado que, 

provavelmente, para algumas crianças, é única oportunidade de ter férias. Entende que 

seria importante melhorar para os próximos anos, porque é pouco uma semana com idades 

diferentes, deveria ser um mês para férias desportivas e culturais, quinze dias para uns e 

quinze dias para outros. Tendo em conta que há pessoas que gostariam de estar neste 

projeto e que, por questões financeiras, não podem participar, sugeriu que, no próximo ano, 

as crianças mais carenciadas usufruam destas férias, porque todos têm o mesmo direito 

sem pagar qualquer tipo de valor de inscrição. ================================= 

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

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

os presentes, começou por agradecer a todos a presença e a vontade de participação que 

se regista sempre nas sessões da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira. --------------- 

----- De seguida, informou da ocorrência relacionada com a realização de um exercício que 

teve a ver com a preparação de um conjunto de meios de resposta para o caso de existir 

alguma tragédia relacionada com acidentes rodoviários.  Tratou-se de uma iniciativa do 

Serviço de Urgência Básico de Moimenta da Beira. Deixou um agradecimento grande aos 

Serviços de Saúde de Moimenta da Beira, concretamente ao Serviço de Urgência Básico, 

aos nossos Bombeiros Voluntários e a toda a envolvência que sempre têm, nestas 

questões, desta vez num simulacro, mas noutras circunstâncias em situações reais. 

Agradeceu, ainda, às corporações de Bombeiros Voluntários dos municípios vizinhos que 

habitualmente drenam para o serviço de urgência de Moimenta da Beira. O exercício 

correu dentro do que estava previsto, como os principais responsáveis reconheceram, 
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houve pormenores que não correram bem, o que é bom para se poder melhorar.--------------

----- Terminou dizendo que este exercício faz todo o sentido para todos, profissionais e 

voluntários, porque se preparam melhor, através de um contacto simulado e, também, para 

a própria população que, no confronto com esta realidade, se prepara para respeitar as 

limitações que estas ocorrências têm das suas próprias vidas, mas que são indispensáveis 

para que tudo flua dentro da normalidade. Deixou um agradecimento a todos os 

participantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação ao deputado Fernando Trinta, sobre a questão que tem a ver com o 

Gabinete de Apoio ao Empreendedor, referiu que o mais adequado, em Moimenta da Beira, 

é que haja uma organização dos diversos agentes económicos, dos empresários e das 

organizações empresariais que possam constituir-se como uma força de defesa das suas 

atividades, dos seus interesses e da região. Ainda não está criado, mas tem pedido a todos 

os funcionários que prestem apoio permanente a todas as iniciativas à volta desta temática 

liderada pelo próprio Presidente. Tem-se reunido com empresas interessadas em investir 

neste concelho. Da parte do executivo, há uma grande determinação, no sentido de não 

desperdiçar nenhuma oportunidade e nem deixar de prever nenhuma condição que possa 

vir a transformar-se numa grande oportunidade de investimento no concelho de Moimenta 

da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Relativamente à questão da água, informou que, por iniciativa própria, já se realizou 

esta discussão, duas ou três vezes, na assembleia municipal. Está tudo mais ou menos 

igual ao que se passava, quando iniciou a governação. Não houve nenhuma solução para 

além da verticalizada, estando os municípios subjugados aos interesses das Águas de 
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Portugal, porém, agora, há uma nova solução, a agregação pode fazer-se apenas à volta 

dos municípios, isto é, sem haver nenhuma entidade tutora como era constituída, como se 

constituíam as Águas de Portugal. Acabámos de sair de uma crise económica e social 

muito profunda, sendo certo que todos os procedimentos administrativos para cobrarem as 

faturas da água são, normalmente, desenvolvidos pelos serviços. Também assumiu que há 

mais a fazer, no sentido de quem não pagar a água, na semana seguinte, é cortada, mas, 

por vezes, tem de prescindir da cobrança coerciva. Assegurou que a maioria das dívidas de 

água em volume são dívidas que decorre de faturação que se vai prolongando no tempo a 

consumidores que já não o são e pessoas que têm debilidades económicas. No entanto, se 

a assembleia municipal entender fazer uma recomendação ao município para intensificar 

os procedimentos de cobrança coerciva, será encarada essa possibilidade. --------------------- 

----- Reconheceu que esta é uma área de grande fragilidade. No entanto, o município de 

Moimenta da Beira faz, todos os dias, um conjunto de investimentos na rede que são 

indispensáveis para que funcione bem, em geral, o fornecimento destes bens. -----------------

----- Referiu que, neste momento, não consegue dar um valor concreto das faturas, mas 

são centenas de milhares de euros, que se foram acumulando ao longo de anos. Muito 

deste volume não são consumos efetivos, mas trata-se de faturação. ----------------------------- 

----- Quanto às questões do deputado Macedo, em primeiro lugar, a CIMDouro e o 

Município de Moimenta da Beira não agem, apenas, em fase de consulta pública. O 

Município de Moimenta da Beira assume a construção dos projetos no interesse do 

município e da região. Não depende de individualismos que não ajudam ao 

desenvolvimento da região. Moimenta da Beira contribui para as soluções e está sempre 
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presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Referiu que a questão da reprogramação do quadro 2020, que, ao mesmo tempo se 

cruzou até nos momentos de discussão com a programação do quadro 2030, acarreta um 

conjunto grande de dificuldades ao nível do país e ao nível da região norte. Ao nível do 

país, porque os valores da coesão são muito recorrentemente desrespeitados e, ao nível 

da região norte, passa-se a mesma coisa. Numa reunião recente do Conselho Regional do 

Norte, onde foram apresentadas estas duas matérias, reprogramação 2020 e programação 

2030, teve a oportunidade de dizer que aquele documento não ia ser colocado a votação, 

se fosse, não o aprovaria, porque há um conjunto de condições, relativamente às quais 

discorda, por exemplo, o que se passa na regeneração urbana, que distingue os concelhos 

de maior dimensão dos menores dimensões na região do norte. Ao nível nacional, há uma 

determinação semelhante, isso não faz com que o município de Moimenta da Beira não 

tenha um envolvimento completo, os municípios da CIMDouro aceitam determinadas 

soluções em conjunto. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao programa 2030, na última reunião da CIMDouro realizada em 

Moimenta da Beira, houve uma discussão relacionada com investimentos concretos a 

prever na programação do 2030, porque ela não está completamente fechada. Em relação 

a um conjunto de propostas, não estavam as mais distintas da região contempladas e a 

Comunidade Intermunicipal decidiu opor-se. Na última reunião da CIM, foi possível reunir 

consensos para toda a programação 2030, com duas exigências: linha ferroviária do Douro 

e IC26. Isso diz bem da forma como o município de Moimenta da Beira, permanentemente, 

intervém na defesa da região toda. ---------------------------------------------------------------------------
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----- Relativamente aos investimentos previstos pela câmara municipal, deu como 

exemplos: a regeneração urbana que está aprovada e financiada; a requalificação da 

escola básica e secundária – aprovada e financiada; a mobilidade urbana, a ligação em 

ciclovia entre Moimenta da Beira e Leomil; um conjunto de investimentos em eficiência 

energética e um conjunto de requalificação de regadios tradicionais, tudo aprovado e 

financiado. Este conjunto de investimentos corresponde bem à representatividade que 

Moimenta da Beira tem na região e dignifica os interesses do concelho de Moimenta da 

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

----- Quanto ao CDR, a Câmara Municipal trata com o maior respeito o CDR - Clube de 

Desporto e Recreio de Moimenta da Beira, por isso nunca interfere nas decisões daquela 

instituição, mas está com a atenção que é devida a todas as organizações que contribuem 

para o bem-estar da população de Moimenta da Beira. Por isso a alusão a que, por razões 

eleitorais, fez uma ação distinta para com o CDR é errada, pois, este ano, já tem tido 

muitas conversas e diligências para manter o clube. Tal alusão ao eleitoralismo não podia 

ser mais destituída de fundamento. O CDR é de todos os moimentenses, não é da câmara. 

O CDR é dos sócios e do povo de Moimenta da Beira, são eles que têm de dizer o que 

querem fazer como CDR e a Câmara estabelece condições com o clube, como com todas 

as organizações desportivas. O CDR, como qualquer outra associação desportiva, não 

pode acusar a câmara de incumprir as condições estabelecidas nem de as afastar das 

decisões, pelo contrário. Assim, pediu ao deputado que especificasse as acusações que 

estava a fazer à Câmara Municipal, pois não tinha sido claro.----------------------------------------- 

----- À pergunta, se vale a pena continuar a financiar o CDR? Sim, as instituições são um 
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bem para as sociedades. Ao longo dos tempos, o CDR teve os melhores resultados 

desportivos da sua história e isso pode repetir-se nos próximos anos, mas, mesmo que 

assim não aconteça, não retira nada da importância que tem a prática do desporto e a 

prática do desporto, no CDR, que é, claramente no futebol, o clube mais representativo do 

concelho de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao deputado Carlos Bento, afirmou que há abertura para aproveitar a 

sugestão dada, mas passa pela Câmara não ter capacidade para pagar tudo a todos e 

todos os casos sociais que forem do conhecimento da câmara estão resolvidos. Admitiu 

que exista um ou outro que não seja do conhecimento da câmara. Solicitou a todos que 

tenham conhecimento de alguma família que tenha dificuldades que transmitam aos 

serviços sociais da câmara, ou à senhora Vereadora, para serem resolvidos esses casos. --

---- Informou que, no grupo desportivo dos mais jovens, a adesão é superior aos oitenta 

participantes, o que demonstra a importância que têm as férias desportivas. Não há 

nenhuma criança no concelho que não tenha acesso a férias desportivas por debilidades 

económicas do seu agregado familiar, desde que seja do conhecimento da câmara 

municipal. =============================================================  

===== De novo, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Fernando Manuel Trinta 

Lopes que,  em relação à criação do Gabinete de apoio ao empreendedor, compreende os 

argumentos do senhor Presidente e fica satisfeito com a disponibilidade que tem 

demonstrado em receber os empresários e tratar com eles pessoalmente algumas 

questões burocráticas ligadas a apoios financeiros, mas entende que era importante que os 

empresários soubessem do horário e do local onde pudessem dirigir-se, onde haveria 
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gente com conhecimentos  para obterem informações sobre fundos a que se pudessem 

candidatar e viessem a investir nessa empresa. Também lhe parece que aprovar uma 

proposta e depois não a aplicar também não é a melhor atitude. Quanto à questão das 

águas, também compreende as dificuldades que o município tem na cobrança dessas 

faturas, mas não entende tão bem que os infratores não sejam pelo menos notificados 

dessa dívida. Há casos em que as pessoas não sabiam que estavam em dívida e só 

tiveram conhecimento quando mudaram o contador para o nome de outra pessoa. Sabe 

que estamos numa zona rural e pobre e muitas das faturas em débito da água são de 

pessoas com dificuldades económicas, mas deixou uma sugestão, criar uma tarifa social 

para esses casos, assim, a câmara já não estaria a contar com esse dinheiro. ========== 

===== Finalmente, tomou a palavra o Presidente da Assembleia, Alcides José  de 

Sousa Sarmento, que começou por congratular-se por ter acabado de  assistir, por parte 

do senhor Presidente da Câmara, a uma apresentação de facto de estratégica politica em 

Moimenta da Beira. É óbvio que, hoje, muitas das questões dos municípios do interior são 

daqueles que se pretendem substituir às empresas, às instituições, à sociedade civil. As 

câmaras têm de ser, acima de tudo, mobilizadoras, instigadoras, facilitadoras 

estimuladoras, seja de investimento, seja de ação social, seja das mais diferentes 

instituições. Não se devem asfixiar as iniciativas do tecido social. Felizmente, não acontece 

em Moimenta e é essa estratégia politica que nos distingue e garante que temos futuro, 

mas os problemas dos nossos vizinhos serão também os nossos. O caso das águas é claro 

e do conhecimento geral dos órgãos de comunicação social que têm feito eco, 

nomeadamente, na liderança que teve, por parte do senhor presidente da câmara, na 
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constituição da sociedade. No que se refere ao CDR, todos sabem que, em Moimenta da 

Beira, não se asfixiam as instituições, ajudam-se e não são da Câmara Municipal. ====== 

===== Encerrou-se o Período Antes a Ordem do Dia. =========================== 

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

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

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

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições, mas não se 

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

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal considerou apreciada a respetiva informação. 

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

Apreciação, discussão e aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento para 2018, nos termos 

da alínea a) do n.º 1, do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro ------------

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

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

proposta da 1.ª revisão orçamental para 2018 já foi aprovada pela Câmara Municipal e que, 

pela força da lei, é submetida à assembleia municipal para aprovação. Concretamente,  

prende-se com três alterações cirúrgicas do orçamento e que não têm impacto significativo, 

fala-se de quinhentos euros, que não puderam ser incluídos no orçamento inicial. 

Reposições não abatidas nos pagamentos. Mais mil euros para  a inclusão das despesas 

com os eleitos locais da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto no n.º5 do artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 29/87, de 30 de junho, bem como a correção da classificação orgânica 

do projeto 2018-122 na económica 070101, onde consta 0101 deverá constar 0102. Estes 
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valores terão como contrapartida as rubricas Serviços e Fundos Autónomos e Ajudas de 

Custo, respetivamente. =================================================== 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: Após apreciação e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

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

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

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

Proteção Civil – Proteção de Aglomerados Populacionais e Proteção Florestal – Programas 

“Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras”. ----------------------------------------------------------------------

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

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

vindo a aproveitar, no âmbito da assembleia municipal, para proceder a uma sensibilização 

de todos os membros da assembleia municipal para os problemas da Proteção Civil. --------

----- Explicou todas as diligências que têm sido feitas para que se possa evitar o perigo de 

incêndios na época que se aproxima. Há equipas preparadas para atuar de imediato em 

defesa da floresta. Os Presidentes das Juntas de Freguesia estão muito atentos, o que é 

muito importante, porque estão mais perto da floresta.--------------------------------------------------

---- Também informou que, recentemente, foi publicado um estudo por entidades 

académicas, segundo o qual o município de Moimenta da Beira é um dos mais suscetíveis, 

no País, a poder ter incêndios florestais até com muita gravidade. A melhor forma de olhar 
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para isto é procurar reunir meios para atacar, começando pela informação que todos 

devem ter, bem como a disponibilidade de cada um para abordar estas temáticas, no seu 

círculo de influência. Daí a razão pela qual foi agendado este tema,  para deixar uma 

sensibilização ainda mais forte a todos os membros da assembleia, aproveitando para 

enviar uma cópia da resolução de conselho de ministros que aprova um conjunto de 

alterações relacionadas com esta matéria, para que cada um possa consultar a resolução e 

perceba quais os procedimentos que estão em causa  e também remeter informação 

concreta relacionada com dois programas designados de aldeias seguras e pessoas 

seguras. Em sua opinião, só irá resolver-se de forma mais definitiva este problema com 

medidas de longo prazo, isto é, não é viável, apenas, com as medidas que se estão a 

tomar, e são muitas, em Moimenta da Beira e no país. É preciso que o governo veja os 

custos que, ano após ano, o interior suporta no combate ao fogo que podem ser alocados, 

ou parcialmente alocados, a medidas de médio e longo prazo e que, no futuro, possam 

resolver o problema, isto é, enquanto nós mantivermos um nível de propriedade com a 

dimensão que tem a propriedade portuguesa, enquanto mantivermos floresta que é 

improdutiva ou que é insuscetível de gerar proveito suficiente para os custos que origina. 

Enquanto mantivermos uma camada da população envelhecida nas nossas zonas rurais 

com cada vez uma maior ausência de jovens. Enquanto as florestas ocuparem mais os 

espaços que eram da agricultura, enquanto houver este conjunto de condições e elas não 

forem combatidas, os esforços que estão a ser feitos não são suscetíveis de nos deixar 

descansar. Apesar desta sua consideração, o conjunto de meios que foram colocados 

nesta área na prevenção (toda a gente interveniente a nível do país) é um conjunto de 
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meios da forma desperta como o país está a olhar para isto, especialmente as áreas mais 

sensíveis como é o caso de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------------------

----- Terminou afirmando que, com a exceção de 2013, em que ardeu uma mancha muito 

grande, em Moimenta da Beira, os problemas não têm sido muito graves, porque todos 

estão muito atentos. Para além dos Bombeiros Voluntários, também agradeceu aos 

presidentes das juntas de freguesia, porque há freguesias que, para além dos kits, têm 

equipas preparadas para uma resposta imediata e estão com muita atenção ao que é muito 

importante, porque estão mais perto da floresta. ================================ 

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

inscrições e deu a palavra ao senhor Presidente da Junta da União de Freguesias Peva 

e Segões que, após os cumprimentos, referiu que, de facto, os incêndios o preocupam,  

sendo presidente de uma junta onde há uma floresta  que, para muitas famílias, é uma 

forma de sobrevivência. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Também referiu que, no ano transato, na sua freguesia, houve dezanove ignições sem 

grandes dimensões. Há investimento, mas falta, nas juntas de freguesia, apoio para a 

aquisição de kits. A sua freguesia tem dois e as mangueiras estavam degradadas. É um 

investimento que já foi feito, não têm apoio, sendo tudo financiado pela junta de freguesia. 

Aproveitou a presença do senhor Presidente da Câmara e do senhor Comandante dos 

Bombeiros, para dar o exemplo do incêndio que houve em maio na sua freguesia, mas os 

bombeiros não responderam com ajuda e a população ficou sozinha a combater o incêndio. 

Poderiam não ter bombeiros disponíveis, mas, pelo menos, iam com um carro e poderia ter 

ardido menos área, apesar das temperaturas estarem altas. ======================= 
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===== De seguida, tomou de novo a palavra o senhor Presidente da Câmara  que 

respondeu à primeira questão para informar que  está a decorrer um programa para o 

reequipamento dos kits. Quem precisar de ajuda deve pedir à Câmara para substituir os 

equipamentos que não estejam operacionais. Relativamente ao episódio relatado, já teve 

oportunidade de pedir desculpa ao senhor Presidente da junta, mas a informação que 

obteve é que, de facto, não havia meios suficientes, mas, apesar de tudo, ter-se-iam 

deslocado ao local e chegaram à conclusão de que já não se justificava a intervenção. 

Incentivou a que se faça tudo para que não se voltem a verificar casos semelhantes ao que 

o presidente da junta relatou. =============================================== 

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

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

Proposta de Lei n.º 131/XIII – Altera a Lei das Finanças Locais – Apreciação. ------------------ 

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

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

proposta da revisão da lei das finanças locais  é de uma grande complexidade e as dúvidas 

são imensas.  Apesar da Lei n.º 73/2012, de 03 de setembro ser recente, entende-se que é 

suscetível de sofrer alterações com alguma profundidade, em cerca de 40 artigos. A lei das 

finanças locais é um dos pilares da descentralização, apesar de haver pacote financeiro 

concreto para a centralização. Nunca a lei das finanças locais foi cumprida e esta proposta 

de lei faz com que haja uma tentativa de passar a cumprir de forma definitiva, 

progressivamente, até 2021, mas a Associação Nacional de Municípios quer que comece a 
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ser aplicada a partir de 2019. O se defende é que se façam transferências para os 

municípios. Também pedem que os municípios venham a ter uma parcela no IVA como 

receita própria, o que, até agora, não existe, só no IRS. Há aqui uma grande divergência, o 

Governo só admite 5% de alguns serviços, num total de 48 milhões de euros. Em qualquer 

caso, é um progresso, no sentido de negociar-se uma redistribuição melhor. Há um 

conjunto de outras questões que estão equacionadas na lei das finanças locais que 

também têm vindo a sofrer constetação da nossa parte, concretamente a responsabilização 

financeira dos eleitos locais. A Comissão da Associação contesta o que está errado e 

também diz que é benéfica, no sentido de abrir novas perspetivas para uma evolução 

favorável e uma estabilização maior da lei das finanças locais. ====================== 

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

na qual não houve participantes. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

===== Então, passou-se para o Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia, Homenagem 

a Alexandre Gomes Cardia e atribuição do seu nome a uma artéria de Moimenta da Beira, 

quando se completa um ano sobre o seu falecimento – Proposta. ---------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu os presentes sobre esta 

proposta de homenagem e, de seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia 

Fernando Manuel Trinta Lopes o qual começou por perguntar se o nome de Alexandre 

Gomes Cardia seria dado aqui em Moimenta da Beira, ou se podia ser em alguma Aldeia 

do Concelho. ===========================================================  
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===== Também foi dada a palavra ao Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho 

que, após os cumprimentos, afirmou que apoia a proposta apresentada e, dada a sua 

proximidade ao senhor Alexandre Gomes Cardia, não se sentiria bem sem dirigir algumas 

palavras que representam para ele do quanto seria importante esta homenagem, que 

passou a ler: Homem humilde de esperança e futuro é assim que ele surge. Se a sua vida 

tivesse de ser lançada num livro, certamente esse livro seria um romance. No início, 

apresentou-se como um homem de entrega à terra, o seu amor foi suficiente para não 

desistir e foi esse amor, essa humildade, que o fez vencer. -------------------------------------------

------ Pela sua entrega surgiram ideias, ainda hoje, importantes e inovadoras para o nosso 

concelho, desenvolveu infraestruturas básicas. Com o amor que tinha e dedicava a este 

concelho, reuniu projetos, considerou projetar o futuro, um futuro que, ainda hoje, se 

idealiza e cresce na Zona Industrial; idealizou o matadouro; idealizou uma barragem na 

serra, que, ainda hoje, qualquer um destes investimentos seria importante. ----------------------

----- Não alcança governações com um patamar de futuro como o dele. Foi por este amor e 

neste romance que se escreveram episódios positivos e negativos. Nos positivos muitos 

estiveram presentes, nos negativos apenas alguns de nós lá estiveram. Politicamente, 

Alexandre Cardia, mais uma vez com amor, não montou estratégias, ainda que 

representasse um partido pequeno, era aquele, no qual ele acreditava. Mesmo quando 

outros escolheram a dimensão partidária, ele escolheu a sua terra e as suas convicções. 

Foi um homem de coração e alma gigantesca e, quando pôde escolher entre o oportunismo 

e as dificuldades, quis ser íntegro e escolheu as dificuldades. O orgulho de ter estado com 

ele nas derrotas sempre humilde enfrentou as batalhas, mesmo quando a dimensão dos 
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adversários apontavam para a porta de saída, alguns de nós, lá estavam a ajudar a curar 

as feridas. Que grande romance deixou este homem a Moimenta da Beira. ----------------------

----- É tempo, portanto, de voltar a acreditar no amor à terra em detrimento das estratégicas 

e de dimensões políticas. É tempo de voltar a ter esperança e prestar esta justa 

Homenagem a este homem generoso das terras de Moimenta da Beira. Obrigado 

Alexandre Cardia. ======================================================= 

===== Por fim, tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara para registar a sua 

admiração pelo Presidente Alexandre Gomes Cardia que foi um visionário, uma pessoa 

com uma capacidade de inovação e de entrega aos outros, portanto está de acordo com a 

proposta que está a ser feita e, se a proposta for aceite, a Câmara Municipal esforçar-se-á 

para estar à altura dessa homenagem. Propõe que seja constituída uma comissão para 

que se faça uma homenagem condigna. -------------------------------------------------------------------

----- Deixa toda a disponibilidade da câmara e toda a vontade para acolher as sugestões 

que possam ter origem na Assembleia Municipal, para que possam fazer uma homenagem 

melhor que, ainda, assim, não chegará ao merecimento de Alexandre Gomes Cardia. ==== 

===== Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal 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, a 

proposta. ============================================================== 

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

presentes, a respetiva proposta. ------------------------------------------------------------------------------

------ Mais foi deliberado e também por unanimidade, nomear uma Comissão constituída 
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pelos membros da Assembleia Municipal, Alcides José Sousa Sarmento, Maria Teresa 

Adão Chaves, Fábio Ricardo Morgado Gomes, Fernando Manuel Trinta Lopes, Carlos 

Alberto de Meneses Bento e António José de Macedo. =========================== 

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

Nomeação do Auditor Externo para os anos de 2018 a 2021, nos termos do artigo 77.º da 

Lei 73/2013, de 03 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

uma explicação sobre esta matéria e passou-lhe a palavra, o qual começou por referir que 

a Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, estabelece o regime financeiro das autarquias locais 

e das entidades intermunicipais, obriga que, sob proposta do órgão executivo, o órgão 

deliberativo nomeie um auditor externo, responsável pela certificação legal de contas para 

o período correspondente a este mandato, entre os anos de 2018 a 2021. Após as 

respetivas diligências de consulta prévia, surgiram vários concorrentes e optou-se por 

concordar com a proposta de nomeação da empresa Fonseca & Paiva, SROC, Ld.ª, uma 

vez que dá garantias de condições contratuais mais vantajosas – proposta com preço mais 

baixo, cujo valor, para estes quatro anos, é de € 28. 848, 00 (vinte e oito mil e oitocentos e 

quarenta e oito euros). -------------------------------------------------------------------------------------------

---- Agradeceu à sociedade de Revisores que trabalhou com o município até agora, 

concretamente ao Dr. José Alberto Lima que era a pessoa que se relacionava com o 

município, agradecendo-lhe o trabalho que fez. =================================   
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===== De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 

inscrições, tomando a palavra o Membro  da Assembleia Fernando Manuel Trinta Lopes   

que questionou se  o valor da proposta é para os quatro anos? Cuja resposta foi afirmativa. 

----- De imediato o senhor Presidente da Assembleia Municipal 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, a 

nomeação do auditor externo.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a nomeação do 

Auditor Externo para os anos de 2018 a 2021, 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 doze horas e vinte e cinco 

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

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE 
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