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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CINCO DE SETEM BRO DO ANO DE 

DOIS MIL E TREZE ===================================================== 

ATA N.º 04/2013 

========== Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, realizou-se, 

no Salão Nobre dos Paços do Município de Moimenta da Beira, a Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

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

----- A sessão teve o seu início pelas dez horas, tendo a Mesa sido presidida pelo respetivo 

Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e secretariada por Maria Teresa Adão 

Chaves, Primeira Secretária, e José Manuel Andrade Ferreira, Segundo Secretário. ---------- 

----- Passou-se, então, à realização da chamada, verificando-se a ausência dos seguintes 

membros: José Agostinho Gomes Correia, João Paulo dos Santos Moura, António José 

Tojal Rebelo, Ana Cristina Conde Rebelo Gouveia, Raquel Susana Guedes Matos, Rui 

Jorge Pinto de Sousa Laureano, Hugo Alexandre Gomes Alves Cardoso, Susana Duarte 

Morais, Presidente da Junta de Freguesia de Vila da Cabaços, João Benedito de Deus 

Xavier, e Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima 

Rebelo Gomes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Colocada à votação a ata da sessão ordinária, realizada em trinta de abril, último, a 

mesma foi aprovada, por maioria, com a abstenção dos deputados José Manuel de 

Andrade Ferreira e António Francisco Pinto Reis. -------------------------------------------------------- 

----- Após introdução de algumas alterações à ata da sessão ordinária, realizada em vinte e 

sete de junho, último, a mesma foi aprovada, por maioria, com a abstenção dos seguintes 
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membros: Maria Teresa Adão Chaves, José Manuel de Andrade Ferreira, Maria Modesta 

Figueiredo Silva, Celita Maria Pereira Leitão, Presidente da Junta de Freguesia de Vila da 

Rua, António Manuel Pinto da Silva, e Presidente da Junta de Freguesia de Sever, 

Marcelino Ramos Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal começou por dar conhecimento do email, 

enviado pela Senhora deputada Raquel Susana Guedes Matos, através do qual justifica a 

sua ausência devido à sua gravidez. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Deu conhecimento de um ofício da Câmara Municipal de Crato, respeitante à questão 

da defesa do poder local e dos cortes financeiros de que têm sido vítimas os municípios, 

por força do programa de ajustamento imposto pela intervenção da Troika. ---------------------- 

----- Informou que recebeu, também, um abaixo-assinado, respeitante à taxa de 0,4% do 

Imposto Municipal sobre os Imóveis, em vigor neste Município, assinada pelo Senhor José 

Correia de Almeida Melo e por cerca de duzentas e cinquenta pessoas, que será agendado 

aquando da discussão da mesma taxa, na sessão de novembro, e que será enviado aos 

senhores deputados, bem como aos constituintes da Assembleia Municipal que for eleita 

nas eleições autárquicas, que se realizarão no próximo dia vinte e nove. ------------------------- 

----- A propósito, explicou ao Senhor José Correia de Almeida Melo, presente nesta sessão, 

que não há nenhuma disposição legal que obrigue a que a aludida taxa seja aprovada na 

sessão de setembro, que o foi, em anos anteriores, de forma a facilitar a conceção do 

orçamento, mas que, este ano, foi decidido que a apreciação da mesma decorrerá na 

sessão de novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no período “Antes da Ordem do Dia”, tendo o Presidente da Assembleia 
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Municipal aberto uma ronda de inscrições. ----------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins, na sequência da análise dos dados sobre o 

Município de Moimenta da Beira, constantes num infograma, publicado no site do Jornal 

Público, baseados em informações recolhidas do Pordata e do Instituto Nacional de 

Estatística, observou que, apesar de a taxa de desemprego se situar nos 10%, sendo 

inferior à taxa nacional que se situa nos 16,4%, poderá não corresponder à realidade do 

Concelho, considerando que o mesmo possui 34,4% de população pensionista, 22,8% de 

beneficiários do Rendimento Social de Inserção e do Rendimento Mínimo Garantido, o que 

faz concluir que 57% da população vive do chamado subsídio e 10% da população está 

desempregada, sobrando 33,8% de população ativa, uma taxa muito reduzida para um 

Concelho que se quer afirmar num panorama local e regional. Defendeu, assim, que estes 

números vêm dar razão às chamadas de atenção realizadas nesta Assembleia Municipal, 

no sentido de se dar mais primazia à política económica e social, através da criação de 

condições urgentes e de aplicação rápida. Posto isto, e considerando que os atuais 

projetos de ampliação do parque industrial e de criação do ninho de empresas ainda não 

foram iniciados e demorarão a ser concluídos, desafiou o próximo Executivo a proporcionar 

condições imediatas para a criação de mais valor para a economia local, que ajudem a 

inverter a tendência dos números que apresentou e que se poderão vir a agravar, com a 

aplicação, por exemplo, das seguintes medidas: a requalificação do espaço disponível na 

central de camionagem, para a criação de escritórios e de um ninho de empresas para 

jovens empreendedores, apoiados pela autarquia, o aproveitamento do atual edifício do 

externato para a criação de um ninho de empresas com base tecnológica e de 
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investigação, considerando que existem jovens neste Concelho já premiados nessas áreas, 

e a isenção de taxas durante os primeiros dois anos de vida empresarial, de modo a serem 

incentivados o crescimento empresarial e a criação de valor. ---------------------------------------- 

----- Elogiou a realização da segunda edição da Expodemo, uma feira e mostra de produtos 

endógenos deste Concelho e Região, que permite que artesãos e empresários de diversas 

áreas, especialmente fruticultura, vinícola e agropecuária, mostrem as suas diversas 

potencialidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que a transmissão, no aludido evento, do programa televisivo “Somos 

Portugal”, que tem uma audiência média de um milhão e meio de espectadores, será o 

ponto alto desta feira, considerando que irá elevar o bom nome deste Concelho, em 

Portugal e junto das comunidades emigrantes portuguesas. ------------------------------------------ 

----- Tendo tido a informação de que a primeira edição desta feira teve o custo de € 

75.000,00 (setenta e cinco mil euros), e que este valor deverá ser inflacionado pela 

transmissão do aludido programa televisivo, e considerando que a Assembleia Municipal e 

a população devem conhecer a realidade dos números, no sentido de realizarem uma 

correta avaliação dos custos/benefícios deste evento, questionou o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal sobre qual o custo total previsto para a realização desta segunda edição.  

----- Questionou, ainda, se foi acompanhado o retorno e a visibilidade proporcionados pela 

aludida feira, através da avaliação do seu impacto na taxa de ocupação hoteleira, no 

turismo, na economia local e na atração de novos projetos e investimentos. --------------------- 

----- Defendeu que a aludida feira deveria evoluir para uma parceria entre o Município e 

entidades empresariais. -----------------------------------------------------------------------------------------
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----- Tomou a palavra a deputada Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, a fim de 

homenagear os bombeiros de todo o País, pelo trabalho desenvolvido no combate às 

chamas, muitas das vezes em condições de perigo para a vida humana, e em particular os 

bombeiros do Concelho de Moimenta da Beira, que permitiu que ainda restasse alguma 

área verde na sua Freguesia. Agradeceu, também, à Junta de Freguesia de Peva, pelo seu 

distinto trabalho de colaboração no combate contra este flagelo, durante todo o mês de 

agosto, bem como a outras juntas de freguesia, que deram o seu contributo. ------------------- 

----- Ainda que concorde que a maior parte dos incêndios são causados por mãos 

criminosas, defendeu a necessidade de se fazer uma reflexão sobre os fatores que 

contribuem para que este flagelo atinja estas proporções, tendo conhecimento que o tipo 

de floresta e a falta de limpeza são os principais. A propósito, observou que os proprietários 

das florestas são maioritariamente idosos que vivem das suas pensões, que não têm 

rendimentos para pagar € 50,00 (cinquenta euros), por dia, pelo trabalho de limpeza, e que 

se sentem desmotivados a fazê-lo, considerando a falta de meios técnicos e a existência 

de florestas vizinhas por limpar, cujos proprietários são emigrantes ou desconhecidos, e 

que agravam a propagação do fogo. Alertou, ainda, para a desilusão dos agricultores que 

veem os seus investimentos, realizados com muito sacrifício, perdidos devido aos 

incêndios e também aos animais. Assim, perante esta situação, sugeriu, caso seja 

possível, a organização de uma bolsa de emprego, com os beneficiários do Rendimento 

Social de Inserção, de modo aos mesmos prestarem trabalho comunitário, incluindo esse 

trabalho de limpeza de florestas. Defendeu, ainda, a necessidade de ser realizada uma 

reflexão conjunta acerca deste flagelo, que envolva a Câmara Municipal, as juntas de 
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freguesias, as associações de baldios e outras entidades relacionadas. -------------------------- 

----- Tendo verificado que existem caixotes de lixo no Município que se encontram 

danificados e sujos, apelou a que a Câmara Municipal exija que a empresa responsável 

pelo serviço de recolha de lixo proceda à sua limpeza e substituição, quando se justifique. – 

----- A propósito da intervenção do Senhor deputado Luís Miguel Pereira Martins, acerca da 

elevada percentagem de reformados existentes no Concelho, informou que, desde que é 

reformada, trabalha ainda mais, à semelhança do que acontece com a maioria da 

população das nossas aldeias. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que se avizinham as eleições autárquicas e que não se irá recandidatar, 

aproveitou para se despedir e dirigir uma palavra de agradecimento a todos os presentes. – 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis, relativamente ao flagelo dos incêndios, 

concordou com a necessidade de se realizar uma reflexão em todos os Concelhos e 

ressaltou a importância de serem levadas a cabo ações de prevenção, no período que vai 

de dezembro a abril, quando muita gente não se preocupa com este problema, sob pena 

de se continuarem a ter consequências trágicas para os bombeiros. Defendeu que a 

Assembleia Municipal ainda tem tempo para começar a pensar, conjuntamente com o 

Executivo, numa forma de reflexão e de prevenção para estes meses. ---------------------------- 

----- Aproveitou este momento para propor à Assembleia Municipal que seja endereçado 

um voto de pesar às corporações dos bombeiros voluntários que foram vitimadas pelo 

desaparecimento dos seus soldados da paz. -------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que a Assembleia Municipal chegou ao fim da sua intervenção pública, 

pelo mandato que recebeu dos eleitores, que, infelizmente, pouco participaram no debate 
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reservado ao público, defendeu ser tempo de fazer uma reflexão sobre o 

acompanhamento, análise, aprovação, crítica e enaltecimento realizados. Neste sentido, 

questionou se esta Assembleia Municipal teve sempre em conta o interesse dos munícipes, 

nomeadamente nas decisões de fixação da taxa do imposto sobre imóveis, que deveria ser 

articulada com as capacidades locais e impulsionar o investimento nessa área, de fixação 

das taxas do IRS, que deveria ter em conta, além da receita, a necessidade de fixação de 

recursos humanos no Concelho, de fixação de taxa da Derrama, que deveria levar em 

consideração a desejada atração de empresas, ou se fez apenas contribuições para fundos 

municipais entalados em austeridades e incertezas. Indagou, também, se a Assembleia 

Municipal, durante este mandato, acompanhou a atividade do Executivo com informação e 

conhecimento de relatórios de atividades, deliberou por afinidade política ou persuasão da 

retórica, apreciou e aprovou com responsabilidade e competência a gestão apresentada, 

avaliou com isenção, votou favoravelmente os planos necessários à satisfação das 

necessidades do Município, nomeadamente a caraterização dos recursos humanos, 

naturais, hídricos, históricos e de produção agrícola e industrial, as necessidades da 

mobilidade, a exposição do Concelho à atração e fixação de investimento, ou se fez 

apenas um apoio sem avaliar as respetivas consequências. ------------------------------------------ 

----- Manifestou a sua vontade em, neste novo mandato, se testemunhar a viragem e o 

retorno do privilégio demográfico deste Concelho, através da sua transformação num pólo 

dinamizador do comércio, dos serviços, do turismo, da agricultura e da floresta e se 

verificar a inversão das estruturas e dos indicadores de investimento. Informou esperar, 

também, que a empregabilidade não seja sustentada por uma entidade, mas por diferentes 
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e, em especial, pelas empresas, e que a Câmara Municipal e outras entidades públicas 

possam desempenhar um papel impulsionador de atração externa, de forma a manter e 

sustentar os empregos já criados. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo a Assembleia Municipal acompanhado a gestão do Município nos últimos anos, 

observou que a mesma devia ter conhecimento e estar atenta aos dados registados no 

Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, de acordo com os quais o Concelho de 

Moimenta da Beira, de dois mil e sete até dois mil e onze, tem estado sempre a baixar o 

número de residentes, está entre os trinta municípios que apresentam uma maior diferença 

entre o grau de execução receitas líquidas e o grau de execução das despesas 

comprometidas, tinha, em dois mil e doze, dívidas a fornecedores superiores a 50% das 

receitas totais, que ascendem aos 50%, encontrava-se no décimo sétimo lugar entre os 

Municípios de pequena dimensão, com o valor de dívida a fornecedores superiores a 50%, 

estava entre os trinta melhores classificados com um prazo médio de pagamento mais 

elevado, que era de trezentos e setenta dias, e, em classificações positivas, encontrava-se 

em décimo nono lugar entre os municípios que conseguiram amortizar os empréstimos de 

curto prazo que são utilizados. Ressalvou, ainda assim, que a tendência destes resultados 

e consequências negativos decorrem de muitos anos de atividade, não podendo ser 

invertida em pouco tempo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou votos de que o novo Executivo, que venha a gerir o Município, e a nova 

Assembleia Municipal, que exercerá uma ação fiscalizadora da atividade do primeiro, com 

inteligência e força anímica, tenham a capacidade de encontrar soluções de gestão 

convenientes, que vão ao encontro da vontade do eleitorado, que os irá legitimar para esse 
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efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Agradeceu a todos pela atenção que retribuíram, apresentou as suas desculpas aos 

constituintes da Mesa da Assembleia Municipal por eventuais situações em que não foi tão 

conveniente como desejava e agradeceu pela atitude de bondade e de respeito que 

ofereceram. Agradeceu, ainda, ao Presidente do Executivo, observando que a sua 

convicção, vontade e inteligência, conquanto não sejam suficientes, servirão para que o 

mesmo fique na história deste Município como o homem que sonhou e alcançou, mas 

ainda não conseguiu executar. Finalmente, ainda que não tenha ouvido os senhores 

vereadores nesta Assembleia Municipal, reconheceu a sua dedicação e fidelização à 

causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, António Ribeiro Correia, lamentou o 

facto de não terem vindo mais deputados a esta sessão, considerando tratar-se da última 

deste mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Subscreveu tudo o que foi dito em relação ao trabalho dos bombeiros, especialmente a 

proposta do deputado António Francisco Pinto Reis, no sentido desta Assembleia Municipal 

endereçar um voto de pesar a todas as corporações que perderam os seus elementos, no 

cumprimento do seu trabalho. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que esta sessão será a última da qual fará parte, enquanto deputado, 

aproveitou o momento para manifestar a sua satisfação por ter tido a experiência 

enriquecedora que foi o contacto com os atuais e os anteriores membros da família 

autárquica, que procuraram contribuir, cada um à sua maneira, para a melhoria da vida do 

Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Considerando que não é fácil atualmente gerir um Concelho com este, dadas as 

dificuldades que o País atravessa, ressaltou o facto de este Executivo ter sabido lidar com 

as dificuldades, não deixando que o Município se tornasse ingovernável. ------------------------ 

----- Relativamente à Assembleia Municipal, observou que, mesmo quando as ideias não 

coincidiam, nunca houve nenhuma atitude menos correta, defendendo que a Assembleia 

da República, em algumas sessões, deveria seguir o seu exemplo. -------------------------------- 

----- Apelou a que os eleitos locais, que forem escolhidos pelo povo nas próximas eleições, 

tentem resolver todos os problemas das populações, sem considerem o número de 

eleitores em causa, considerando que a população de uma pequena freguesia tem os 

mesmos direitos que as populações de freguesias maiores. Alertou, ainda, para o facto de 

não ser boa prática proletar os problemas, esperando que eles se resolvam por si, com 

receio de serem melindrados aqueles que têm mais poder eleitoral. ------------------------------- 

----- Deixou uma palavra de apreço a todos os presidentes da Assembleia Municipal com 

quem teve o prazer de lidar, nomeadamente ao Professor Hildérico Coutinho, ao Dr. 

Manuel Ferreira Pinto, ao Eng.º António José Tojal Rebelo e, atualmente, ao Dr. Alcides 

José de Sousa Sarmento, que souberam separar a ideologia política a que pertenciam das 

funções para que estavam mandatados. ------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal agradeceu pelas palavras elogiosas do 

Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, António Ribeiro Correia, que a Mesa da 

Assembleia Municipal retribui sua participação sempre exemplar. ---------------------------------- 

----- Colocou à votação a proposta de envio de um voto de pesar às corporações dos 

bombeiros pelo falecimento dos soldados da paz, nesta luta sem tréguas deste verão, do 
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Senhor deputado António Francisco Pinto Reis e do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Paradinha, António Ribeiro Correia, tendo a mesma sido aprovada por 

unanimidade dos presentes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Propôs e colocou também à votação um voto de louvor, endereçado à Corporação de 

Bombeiros de Moimenta da Beira, pelo trabalho desenvolvido no combate a este flagelo, 

em prol do bem comum, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos presentes. ---- 

----- A propósito, concordou com a importância de ser realizada uma reflexão profunda 

acerca deste flagelo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lamentou que o Senhor Secretário de Estado das Florestas, no último jornal do 

Expresso, tenha defendido que o Governo tudo tem feito no que respeita à prevenção e ao 

ordenamento florestal e alegado que este flagelo se deve à falta de civismo dos 

portugueses, por não acautelarem a ocorrência de incêndios, construindo casas no meio 

das florestas, e ao facto de as câmaras municipais não fiscalizarem e licenciarem casas a 

menos de cinquenta metros da floresta. -------------------------------------------------------------------- 

----- No atinente à prevenção dos incêndios, defendeu a necessidade de, à semelhança do 

que aconteceu, há alguns anos, em alguns Países da Europa, os produtores se 

organizarem, de forma associativa ou empresarial, a fim de manterem a floresta, que 

deverá ser vista como uma riqueza. ------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita ao combate aos incêndios, sublinhou a importância de o mesmo passe 

a ser planeado, através da conceção de planos de intervenção. ------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por pedir permissão para, no final desta 

sessão, dirigir uma mensagem a todos, no âmbito do final do mandato que se aproxima. ---- 
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----- Em resposta ao deputado Luís Miguel Pereira Martins, começou por observar que os 

dados que o mesmo leu não fazem nenhum sentido, podendo tal se dever a uma leitura 

incorreta ou a um engano do jornal, na referida publicação. Deu como exemplo a 

percentagem de beneficiários do Rendimento Social de Inserção existente no Concelho de 

Moimenta, observando que a mesma não poderá ser de 22%, considerando que tal 

corresponderia a cerca de dois mil e quinhentos beneficiários, quando existem cento e vinte 

e seis famílias beneficiárias no Concelho, o que, considerando um agregado familiar médio 

tenha três elementos, corresponderá a cerca de trezentos beneficiários. Acrescentou que, 

em dois mil e dez, recebiam Rendimento Mínimo Garantido cento e oitenta famílias, e, 

atualmente, apenas recebem este subsídio, agora designado Rendimento Social de 

Inserção, cento e vinte e seis famílias. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à criação de um ninho de empresas, designado pela Câmara municipal 

de Centro de Desenvolvimento Empresarial, lembrou que o seu projeto está candidatado, 

desde dezembro de dois mil e onze, a fundos comunitários, dentro de um dos programas 

operacionais regionais, que foram suspensos pelo Governo da República. Reiterou que, 

caso o Governo da República descongele os fundos do QREN, nas condições existentes, 

poderiam ser aprovados 50% dos projetos da Região Norte candidatados à Bolsa de 

Mérito, pelo que o Município de Moimenta teria acesso a um valor um pouco superior a € 

5.000.000,00 (cinco milhões de euros), estando na primeira linha para o utilizar, com 

projetos concluídos e viáveis para incrementar a sua economia. Ressalvou, ainda assim, 

que, do seu ponto de vista, o Executivo desenvolve diariamente ações com objetivo de 

incrementar a economia local, estando ao lado de todos os agentes e de todas as 
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iniciativas, ainda que o faça num ambiente condicionado pelas dificuldades atuais. ----------- 

----- No atinente à sugestão da utilização da atual EB1 para a criação de um ninho de 

empresas com base tecnológica e de investigação, observou tratar-se de uma das 

possibilidades que está a ser ponderada pelo Executivo. ---------------------------------------------- 

----- Informou que a última edição da Expodemo custou € 50.000,00 (cinquenta mil euros), 

e não € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros), e teve de receitas € 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos euros), tendo, portanto, custado ao erário municipal cerca de € 20.000,00 

(vinte mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à edição da Expodemo deste ano, observou que se prevê que a mesma 

tenha um custo, com IVA, de € 65.000,00 (sessenta e cinco mil euros), tendo garantidas, 

até ao momento, receitas no valor de € 43.000,00 (quarenta e três mil euros), o que 

significa, caso não sejam melhorados estes números, que a mesma representará, uma vez 

mais, um custo de cerca de € 20.000,00 (vinte mil euros) para o Município. Esclareceu que 

o aludido valor de receitas provem de um conjunto de entidades que está disponível para 

apostar nesta feira, através de patrocínios, do aluguer de stands, entre outras formas, 

aproveitando para deixar um agradecimento público às mesmas. ----------------------------------- 

----- Relativamente ao programa “Somos Portugal”, esclareceu que Município de Moimenta 

da Beira não pagará nada à TVI, ficando a seu cargo apenas os encargos com a logística, 

designadamente com o palco, que seria sempre necessário, a estadia e a alimentação, 

cujo custo se estima ser entre os € 8.000,00 (oito mil euros) e os € 10.000,00 (dez mil 

euros), sublinhando o facto de que este valor ficará no Município, desde que haja resposta 

quantitativa para o efeito. A propósito, quanto à taxa de ocupação hoteleira, observou que a 
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mesma está eventualmente esgotada à partida, considerando que talvez não haja resposta 

suficiente para dar estadia a todos os participantes deste evento em Moimenta da Beira e 

na região. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Deixou uma palavra de apreço aos colaboradores que encetaram negociações com a 

aludida estação televisiva, há mais de meio ano, cujo êxito viabilizou a realização deste 

programa televisivo no Município, quando o mesmo estava a ser requerido, para a mesma 

data, por municípios que são relevantes para o País. --------------------------------------------------- 

----- Informou esperar que a visibilidade externa, considerada por alguns como ponto 

essencial para a realização deste evento, seja considerada como atingida nesta edição que 

terá o programa que tem mais audiência em Portugal e que colocará Moimenta da Beira e 

os seus produtos no País todo e um pouco no mundo. Manifestou a sua satisfação pela 

presença deste programa na Expodemo, que terá a duração de cerca de seis horas, 

dedicadas ao Município de Moimenta da Beira, podendo apenas alguns minutos serem 

reservados à Câmara Municipal. Agradeceu, ainda, pelas questões colocadas, 

considerando que as mesmas lhe permitem tornar públicas as decisões e os dados das 

atividades do Município, sendo esta uma boa forma de estar em democracia. ------------------ 

----- Relativamente à possibilidade de a Expodemo poder vir a ser organizada por uma 

associação comercial, lembrou não existir nenhuma em Moimenta da Beira, devido ao facto 

de alguns comerciantes locais considerarem ser mais vantajoso estarem filiados numa 

organização maior, conquanto o Município lhes tenha mostrado muita disponibilidade para 

apoiar a sua criação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que o êxito que teve a edição anterior da Expodemo deveu-se ao facto de a 
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sua programação ter sido realizada sempre conjuntamente com os agentes económicos, 

nomeadamente com as organizações da maçã deste Município, com as quais terá mais 

uma reunião ainda hoje, no âmbito da organização da edição deste ano. ------------------------- 

----- Em resposta à deputada Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, começou por felicitá-

la pela intervenção sensata e verdadeira que fez, e informou que a Câmara Municipal 

também deliberou enviar um sentido voto de pesar e uma associação de dor por parte 

deste Município, às famílias dos bombeiros falecidos e às respetivas corporações. ------------ 

----- Manifestou a sua concordância com tudo o que a aludida deputada disse, observando 

tratar-se de um tema muito complexo, que acompanha de perto, que não pode ser 

esquecido a partir de outubro de todos os anos, conforme tem acontecido até agora. --------- 

----- Concordou que a floresta só poderá ser defendida, primeiramente, através do 

planeamento e do desenvolvimento de ações atempadas de defesa, que criem valor 

económico para a mesma. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que a defesa da floresta do Município é muito importante, particularmente na 

área referida pela aludida deputada, sendo necessário unirem-se esforços e meios para 

esse efeito, pelo menos a nível regional, estando a Câmara Municipal totalmente disponível 

para fazer mais, conforme é sua obrigação, não podendo, no entanto, fazê-lo sozinha. ------ 

----- Concordou com a necessidade de o Governo adotar uma política nacional neste 

sentido, defendendo que deverá ser colocada uma parte significativa dos meios gastos no 

combate aos incêndios em ações de prevenção e de rentabilização da floresta, 

programadas atempadamente. Acrescentou que, havendo um conjunto de instituições no 

Concelho que consomem ou que irão consumir estilha ou “pellets” para aquecimento, 
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produtos que resultam de subprodutos da floresta, como é o caso do centro escolar, 

encetou contactos com um conjunto de empresas desta área no sentido de averiguar a 

viabilidade económica da sua produção neste Município, não lhes tendo sido possível, no 

entanto, darem garantias que o subproduto recolhido gere uma compensação económica 

que chegue para pagar a quem procede à limpeza. A propósito, defendeu que o Estado 

deveria também conceder um incentivo a esta produção energética que é, 

concomitantemente, verde e defende a floresta, à semelhança do que faz com o 

incremento concedido na eletricidade. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à recolha de lixo, observou que o Município celebrou um contrato com a 

empresa concessionária que a obriga a prestar convenientemente este serviço, que é 

acompanhado, com muita acuidade, por um serviço da Câmara Municipal, admitindo, ainda 

assim, que o mesmo poderá pontualmente não correr tão bem, como é o caso desta 

situação, que irá comunicar aos serviços, no sentido de ser ultrapassada. ----------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Francisco Pinto Reis, relativamente à 

disponibilização de informação necessária a um adequado e permanente acompanhamento 

da atividade política do Município, por parte da Assembleia Municipal, observou que este 

Órgão, durante este mandato, teve acesso a toda a informação que sempre teve, a uma 

informação escrita sua, que nunca existiu antes, bem como a documentos que simplificam 

significativamente a leitura dos documentos mais relevantes que aprecia, nomeadamente o 

Orçamento e a Prestação de Contas, que, inclusive, são disponibilizados publicamente a 

todos os cidadãos, de modo que os mesmos, através da sua consulta e comparação, 

possam formar uma opinião. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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----- No atinente aos indicadores de endividamento do Município, sublinhou que os mesmos 

já foram invertidos, lembrando que, até este mandato, os mesmos tinham apenas um 

sentido ascendente, na ordem de cerca de € 1.000.000,00 (um milhão de euros), e que, 

desde dois mil e dez, inclusive, os mesmos não só não aumentaram como diminuíram mais 

de € 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil euros), esperando que haja a capacidade 

de, no futuro, mantê-los e não invertê-los novamente. -------------------------------------------------- 

----- A propósito dos exemplos dados de classificações negativas do Município, constantes 

no trabalho sobre as contas dos municípios, realizado pela Ordem dos Técnicos Oficiais de 

Contas, que já analisou numa sessão anterior, reiterou que, conforme consta das 

informações escritas que disponibiliza à Assembleia Municipal, o Município, nestes quatro 

anos, diminuiu o seu passivo de médio e longo prazo, correspondente a empréstimos, em 

52%, ou seja, em mais de € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros), sendo que esta 

obrigação compromete a sua capacidade de decisão e prejudica o prazo médio de 

pagamento a fornecedores, esperando que, daqui por meia dúzia de anos, tenha uma 

dívida sustentável que lhe permita fazer a sua própria programação. Acrescentou que os 

mesmos indicadores colocam este Município entre os dezanove melhores que liquidaram 

os seus empréstimos de curto prazo todos e no trigésimo lugar dos que liquidaram os seus 

empréstimos de médio e longo prazo, sendo sua vontade que o Município esteja bem 

posicionado também nos restantes indicadores, conquanto não seja viável resolver em sete 

anos um problema que foi criado em setenta anos. Ressalvou, ainda, que um esforço de 

ajustamento mais rápido comprometeria a utilização de um conjunto de verbas que 

permitiu, por exemplo, que o Município tivesse, no último ano, a maior arrecadação de 
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sempre de fundos comunitários, defendendo uma redução progressiva da dívida e a 

manutenção da tendência de melhoria dos aludidos indicadores, conforme se verificou até 

ao mês de agosto do corrente ano, em prol do desenvolvimento do Concelho. ------------------ 

----- Elucidou que a sua razão de ser principal, enquanto Presidente da Câmara, é realizar 

os sonhos dos outros e não os seus, observando que o Executivo está a dar alguma 

contribuição para a realização dos sonhos de muita gente, ainda que, porventura, não 

tantos quantos gostaria, nem com a intensidade desejada. ------------------------------------------- 

----- Agradeceu ao Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, António Ribeiro 

Correia, pelas suas palavras. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma nova ronda de inscrições. -------------- 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins esclareceu que os dados que referiu estão no 

Jornal Público, que utilizou os dados respeitantes aos Censos de dois mil e onze, 

disponibilizados na Pordata e pelo Instituto Nacional de Estatística, uma entidade que 

merece a sua credibilidade, pelo que sugeriu ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

que contacte as aludidas entidades, no sentido de esclarecer a discrepância dos números 

referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que não criticou os projetos do ninho de empresas e de ampliação do 

parque industrial, sendo a favor dos mesmos, tendo sim defendido a aplicação de medidas 

de curto prazo, tais como o aproveitamento das instalações do Externato, para a criação de 

um ninho de empresas com base tecnológica e de investigação, que considera urgente. ---- 

----- Sublinhou que não criticou a Expodemo e que é totalmente a favor da sua 

continuidade, tendo apenas considerado importante ser do conhecimento de todos a 
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realidade dos números que a mesma envolve e do trabalho que dá ao Município e à sua 

organização, observando que, através da resposta do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, foi possível verificar que a eficiência da sua organização permite que este 

evento custe metade do que custam as festividades do Concelho. --------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis manifestou a sua surpresa perante o 

comentário que o Senhor Presidente da Câmara Municipal fez à sua intervenção, 

esclarecendo que questionou se a Assembleia Municipal estuda, analisa e desenvolve as 

informações que lhe são fornecidas, considerando que é seu dever, enquanto órgão 

deliberativo do Município, salvaguardar os interesses do mesmo, bem como promover o 

bem estar da população, no respeito da Constituição da República Portuguesa e das Lei, 

de acordo com o estipulado no seu Regimento. ---------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao seu desejo de que, a curto prazo, sejam invertidas as estruturas e os 

indicadores de endividamento e de investimento, informou que o mantém e, após a 

explicação dada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, ainda o reforça mais, 

pretendendo abordar este assunto aquando da apreciação da sua informação escrita. ------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou não ter respondido ao Senhor 

deputado António Francisco Pinto Reis por ter entendido a sua intervenção como uma 

espécie de balanço de final de mandato. ------------------------------------------------------------------- 

----- Encerrado o Período Antes da Ordem do Dia, passou-se ao Ponto Um do Período da 

Ordem do Dia, com vista à “Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da 

Câmara, sobre a atividade do Município”. ------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, estando no final deste mandato, aproveitou 
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para saudar a conquista do cumprimento da disposição legal que determina que o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal apresente de uma informação escrita sobre a atividade do 

Município a este Órgão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Abriu uma ronda de inscrições para intervenções acerca do presente ponto. -------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis começou por observar que a informação em 

apreço foi entregue há dois dias, tempo que considera insuficiente para os membros da 

Assembleia Municipal procederem à sua adequada análise. ------------------------------------------ 

----- Reiterou que, apesar de ser positivo que a receita corrente seja muito superior à 

despesa corrente, os dados de endividamento não estão na descida, considerando que tal 

se deve ao facto de o investimento ser nulo. ------------------------------------------------------------- 

----- Observou que, da análise dos quadros de execução orçamental, através de uma regra 

de três simples, pode identificar-se uma receita de € 7.228.000,00 (sete milhões, duzentos 

e vinte e oito mil euros), que poderá chegar aos € 11.000.000,00 (onze milhões de euros), 

até ao final do ano, no entanto, também se denota já a existência de uma receita 

comprometida no valor de € 16.007.000,00 (dezasseis milhões e sete mil euros), que 

poderá chegar, até ao final do ano, aos € 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de euros), 

questionando o Senhor Presidente da Câmara Municipal como pretende resolver esta 

situação, não sob o ponto de vista político e pré-eleitoral, mas sim do ponto de vista 

técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou como o Executivo pretende resolver o problema que representa o facto de 

o Município ter uma dívida a fornecedores na ordem dos € 4.000.000,00 (quatro milhões de 

euros), e ter apenas de disponibilidades o valor de € 500.000,00 (quinhentos mil euros). ---- 
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----- Considerando que o Senhor Presidente da Câmara Municipal defendeu que as dívidas 

têm vindo a diminuir, solicitou ser esclarecido quanto à página catorze da sua informação 

escrita, em que se verifica que as dívidas a terceiros de curto prazo estão a aumentar cerca 

de € 1.000.000,00 (um milhão de euros), por ano, uma situação preocupante, atendendo a 

que neste valor se encontram as dívidas às empresas que giram à volta da Câmara 

Municipal e que criam empregos. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda que entenda que não é em sete anos que se resolve um problema criado em 

setenta e louve o facto de o Executivo não ter aumentado, nem dilatado para as gerações 

futuras, as dívidas de longo prazo, questionou como o mesmo pretende assegurar a 

solvabilidade de curto prazo, quando aumentou a dívida de curto prazo, o que significa que 

não há verbas para investimento. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado António 

Francisco Pinto Reis, começou por esclarecer que a informação escrita apenas foi entregue 

há dois dias, em respeito do prazo estipulado legalmente para o efeito, quando 

habitualmente o é com oito dias de antecedência, considerando que o responsável pela 

sua elaboração, o Chefe da Divisão Financeira, esteve de férias até à passada segunda-

feira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Esclareceu que a questão da despesa e da receita não têm propriamente a ver com a 

dívida, que não é percetível na página referida pelo aludido deputado, sendo que a única 

relação existente entre elas é que a dívida resulta de uma diferença sistemática entre a 

despesa e a receita, não sendo possível determinar o nível de dívida através do nível de 

despesas de investimento. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Refutou que o investimento do Município é nulo, observando que, no documento em 

apreciação, identifica-se um investimento, até agosto, no valor de € 3.389.267,91 (três 

milhões, trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete euros e noventa e um 

cêntimos), observando que o mesmo é maior do que o do ano passado, que foi no valor de 

€ 3.159.837,00 (três milhões, cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete 

euros), e muito maior do que a média dos anos todos. ------------------------------------------------- 

----- No atinente à receita comprometida de € 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de 

euros), informou que não identifica essa informação no documento em apreciação, 

considerando que a mesma não existe. --------------------------------------------------------------------- 

----- Reiterou que, enquanto a Câmara Municipal tiver dívida, o compromisso em cada ano 

será sempre superior à execução orçamental, que corresponde àquilo que é pago e, na 

outra coluna, àquilo que é recebido, considerando a obrigação legal de integração de toda 

a dívida do Município no seu Orçamento, incluindo aquela cuja liquidação foi acordada 

realizar-se em mais de um ano, como acontece com a dívida cujo pagamento foi acordado 

extrajudicialmente, de modo a serem reduzidos os custos das respetivas ações em 

Tribunal. A propósito, deu como exemplo a dívida de € 845.000,00 (oitocentos e quarenta e 

cinco mil euros), que a Câmara Municipal foi condenada a pagar à empresa Jeremias de 

Macedo, e que está a negociar, no sentido poder proceder à sua liquidação em prestações 

mensais, durante três ou quatro anos, considerando que não é viável o seu pagamento 

integral durante um ano, e que, nos termos da aludida obrigação legal, terá de constar em 

todos os orçamentos dos anos em que for paga. --------------------------------------------------------- 

----- Ressalvou que há uma preocupação constante em não permitir que as empresas 
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locais de menor dimensão tenham grandes créditos junto da Câmara Municipal e em 

controlar o seu prazo de pagamento, realizando-se pagamentos às mesmas quase todos 

os meses, sendo que mais de dois terços da dívida total a fornecedores, que não é de € 

4.000.00,00 (quatro milhões de euros), conforme referido pelo aludido deputado, mas de € 

7.000.000,00 (sete milhões de euros), está em duas ou três entidades e menos de um terço 

corresponde a dívidas a outros fornecedores. ------------------------------------------------------------- 

----- No atinente ao prazo médio de pagamento, lembrou que existem faturas integradas no 

Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que não puderam ser pagas, considerando 

que o mesmo não permite a sua substituição por outras e ainda não foi aprovado. No 

entanto, sublinhou que, quando e se este programa vier a ser aprovado, o ciclo de 

endividamento de curto prazo será automaticamente invertido e, pela primeira vez na 

história do Município, haverá uma redução significativa da dívida de curto prazo e uma 

redução, ainda que menor, da dívida de médio e longo prazo, sublinhando que depreciar o 

esforço de ajustamento financeiro do Concelho é depreciar o esforço das Instituições do 

Concelho, que estão a contribuir para o mesmo, não recebendo o apoio que necessitam do 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que houve, durante este mandato, um aumento do endividamento de curto 

prazo, no valor de € 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil euros), uma diminuição do 

endividamento de médio e longo prazo, no valor de € 4.000.000,00 (quatro milhões de 

euros), sendo que a diferença entre os mesmos é de € 2.800.000,00 (dois milhões e 

oitocentos mil euros), sublinhando que, com ou sem o PAEL, a dívida do Município registou 

uma diminuição de 18%, durante este mandato, quando anteriormente registava um 
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aumento médio anual de € 1.000.000,00 (um milhão de euros). ------------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto Dois, do Período da Ordem do Dia, a fim de ser votada a 

autorização para o Município de Moimenta da Beira integrar o agrupamento de entidades 

com vista a adjudicação de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e 

baixa tensão normal, no âmbito do procedimento concursal público. ------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou que o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal fizesse uma explicação prévia acerca da necessidade desta autorização. ---------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal explicou que, após a aprovação da Câmara 

Municipal, se coloca a apreciação da Assembleia Municipal a possibilidade de a 

Associação de Municípios do Vale do Douro Norte representar, durante o ano de dois mil e 

catorze, este Município, bem como todos os municípios que pertencem à Comunidade 

Intermunicipal do Douro, na promoção e prática de todos os atos e procedimentos 

necessários para o lançamento do concurso internacional para aquisição de energia 

elétrica para toda a iluminação pública do Concelho e para o Pavilhão Municipal e pelo 

Centro Escolar, em média tensão, para o edifício da Câmara Municipal, em baixa tensão 

especial, e para cerca de cem instalações, em baixa tensão normal, tendo em vista reduzir 

os custos energéticos, através de uma maior escala em termos de número de municípios, 

sendo o encargo previsível para o Município é de na ordem dos € 631.000,00 (seiscentos e 

trinta e um mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a autorização para o 

Município de Moimenta da Beira integrar o agrupamento de entidades com vista à 

adjudicação de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão 
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normal, no âmbito do procedimento concursal público, tendo a mesma sido aprovada pela 

unanimidade dos presentes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto Três, do Período da Ordem do Dia, com vista à apreciação 

e à votação do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito Estudantil. --------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que o regulamento em apreciação traduz-

se na concretização de um dos objetivos do Executivo, por considerar que a educação será 

porventura a melhor forma de incrementar liberdade e desenvolvimento, que consta nos 

documentos previsionais para dois mil e treze, não tendo sido possível concretizá-lo antes 

devido a diversas vicissitudes. Acrescentou que o aludido regulamento constitui um 

instrumento de política social muito importante, que permitirá apoiar estudantes do ensino 

superior, que sejam residentes do Município de Moimenta da Beira e que tenham 

dificuldades económicas, atribuindo uma posição de maior igualdade no acesso ao ensino 

superior e à sua conclusão, podendo, inclusive constituir a diferença entre manter a 

possibilidade de alguns estudantes se manterem no ensino superior e terminarem o seu 

curso. Informou, ainda, que o aludido regulamento, caso seja aprovado, aplicar-se-á ainda 

ao ano letivo que se irá iniciar, atendendo a que entrará em vigor quinze dias após a sua 

publicação e que as respetivas candidaturas ocorrem até ao final do mês de outubro. -------- 

----- Manifestou o seu agradecimento por uma empresa com sede em Lisboa e com sócios 

que têm origem no Concelho de Moimenta da Beira, concretamente em Soutosa, ter 

realizado uma oferta no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), o ano passado, para 

apoiar o pagamento das bolsas que serão atribuídas, ressalvando, ainda assim, que a 

Câmara Municipal, com ou sem mecenato no futuro, garantirá a atribuição das bolsas cujo 
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regulamento se colocará hoje a votação. ------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que, nos termos do aludido regulamento, a quantidade de bolsas e o valor 

afeto a cada uma das mesmas será decidido anualmente pela Câmara Municipal, tendo em 

consideração as vicissitudes orçamentais. ----------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições com vista à 

apreciação do referido regulamento. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis começou por observar que o regulamento 

em apreciação peca apenas por tardio, defendendo que o mesmo deve ser acarinhado e 

impulsionado. Recomendou que o mesmo regulamento venha a incluir a possibilidade de 

os beneficiários das aludidas bolsas de mérito terem direito a uma majoração das mesmas, 

caso venham a exercer a sua profissão no Concelho, de modo a se investir, não apenas no 

cidadão, mas também no seu retorno. ---------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Manuel Andrade Ferreira questionou se as aludidas bolsas de mérito 

integram a vertente da investigação. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal começou por observar que o número de alunos 

que frequentam o ensino superior, oriundos da Escola Secundária de Moimenta da Beira, é 

significativo, sendo que, praticamente 100% dos que se candidatam ao mesmo são 

admitidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Felicitou esta iniciativa e observou que o momento para a sua implementação é muito 

oportuno, considerando que, de acordo com os meios de comunicação social, se registou 

uma redução 44% das candidaturas ao ensino superior, para a qual contribuíram também 

as dificuldades financeiras vivenciadas por vários agregados familiares, sugerindo a 
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realização de uma ampla divulgação desta iniciativa junto dos meios de comunicação social 

e das escolas. Defendeu, ainda, que deveria ser estipulado um valor mínimo para as 

aludidas bolsas de mérito, de modo a incentivar as pessoas a se candidatarem. --------------- 

----- Sugeriu que, numa revisão futura, seja trocada a ordem de dois critérios de 

desempate, estipulados no artigo 12.º, devendo ser colocado, como segundo critério, a 

condição do candidato com limitações de mobilidade ou outras deficiências e, como 

terceiro critério, a média de classificação final do ano anterior. --------------------------------------- 

----- Observou que, se forem aplicados os critérios de seleção do artigo 12.º, do aludido 

regulamento, fica feita a ordenação dos candidatos, não entendendo para que efeitos se 

aplicam as condições de preferência constantes no artigo 13.º, julgando que as mesmas 

respeitam ao cálculo da capitação, caso contrário haveria uma redundância nestes artigos.  

----- Observou, ainda, haver um lapso na alínea a), do n.º1, do artigo 15.º, que refere que 

“[…] um representante da área da ação social poderá o voto de qualidade […]”, quando 

deverá ser “[…]um representante da área da ação social terá o voto de qualidade […]”. ----- 

----- Sugeriu a supressão da alínea d), do n.º 1, do artigo 22.º, do regulamento em análise, 

ou a sua alteração, considerando que é muito subjetivo atribuir o dever dos bolseiros 

entregarem os trabalhos, efetuados durante o curso, com interesse para o Município, 

fazendo mais sentido ser-lhes atribuído o dever de entregarem trabalhos sobre o Município.  

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por informar que, anualmente, a Câmara 

Municipal irá tomar uma deliberação que estipulará, previamente, quais os valores 

disponibilizados e o número de alunos que poderão ser contemplados. Observou que, 

evidentemente o primeiro valor que vier a ser definido, pelo menos em termos imediatos, 
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poderá fazer alguma doutrina, considerando que não faz sentido mudar os valores todos os 

anos. Acrescentou, sem nenhum tipo de compromisso, que será razoável a Câmara 

Municipal propor, inicialmente, a atribuição de bolsas com valores entre os € 200,00 

(duzentos euros) e os € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) mensais, bem como entre 

quinze a vinte bolsas anuais. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acrescentou que o número de bolsas deve manter-se razoavelmente estável durante 

os anos, o que significa que, enquanto os alunos usufruidores das aludidas bolsas 

cumprirem as condições que são subjacentes à sua atribuição, terão direito à mesma, 

desde que iniciam até que terminam o seu ciclo de estudos, que corresponde à licenciatura 

mais mestrado integrado, não entrando nestas bolsas a vertente da investigação. Ainda 

assim, informou que a Câmara Municipal tem em estudo a adoção de um regulamento que 

determina as condições para a atribuição de um prémio anual a um trabalho de 

investigação, desenvolvido numa das universidades portuguesas, que tenha interesse para 

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

----- Relativamente à majoração das aludidas bolsas, sugerida pelo deputado António 

Francisco Pinto Reis, informou que, no futuro, será estudada essa sugestão. ------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Regulamento Municipal de 

Atribuição de Bolsas de Mérito Estudantil, tendo o mesmo sido aprovado pela unanimidade 

dos presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal assegurou que apenas fará já as alterações ao 

aludido regulamento, sugeridas pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, caso as 

mesmas não impliquem mais nenhuma deliberação, sob pena de o mesmo não entrar em 
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vigor este ano letivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Terminada a ordem do dia, foram 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 39.º, do Regimento da Assembleia Municipal. ------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara, conforme solicitado pelo mesmo, no início da reunião. ------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que apenas pretende dar uma mensagem 

de circunstância, considerando que está a chegar ao final o seu mandato. ----------------------- 

----- Começou por manifestar a sua satisfação por todos, sem exceção, se terem 

relacionado democraticamente nas Sessões da Assembleia Municipal, terem sempre 

demonstrado interesse e vontade de servir e adotado uma atitude séria e responsável, 

honrando, deste modo, o voto que lhes foi atribuído pelo povo. ------------------------------------- 

----- Relativamente àqueles que não se candidatam para o próximo mandato, sublinhou que 

os mesmos ficam a fazer parte da história do Município, por tudo aquilo que foi feito em 

conjunto, e assegurou-lhes que terão sempre em si um amigo, podendo, também, contar 

consigo nas funções de Presidente da Câmara Municipal, caso seja reeleito. ------------------- 

 ----- Finalmente, observou que a amizade leal inclui posições partidárias, políticas e 

eleitorais distintas, e constitui a mesma a melhor forma de representar o eleitorado, que 

não quer uns contra os outros, mas sim uns com os outros. ------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal agradeceu ao Senhor Presidente da Câmara 



 
FlS. 

__________   
2013.09.05 

 
Livº . 11 

 
 
 

                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 

 

 

144

 

Municipal e a todos pela forma leal como estiveram nesta Assembleia Municipal, bem como 

pela forma como decorreram estas assembleias, que foram um hino à democracia e à 

liberdade. A propósito, destacou a reforma administrativa autárquica, que ficará na história 

do Município, uma vez que decorreu de forma ordeira e com um largo consenso e implicou 

o menor prejuízo possível para o Concelho, aproveitando para agradecer o apoio do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, que foi determinante para o seu sucesso, e, 

ainda, o momento em que este Órgão manifestou, de uma forma não tão consensual, a sua 

vontade de integrar as NUTS Centro e não as NUTS Norte, junto da Assembleia da 

República, do Ministro da tutela e dos partidos. ---------------------------------------------------------- 

----- Pediu desculpa por eventuais erros que tenha cometido e por não ter sido o mais 

correto em termos de formalismo, reduzindo-o ao máximo, ainda que sempre com respeito 

por todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Dirigiu uma palavra de grande apreço por aqueles que não se recandidatarão este 

mandato, ressaltando, ainda assim, que o poderão fazer no seguinte. ----------------------------- 

----- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a 

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das dezoito horas e vinte 

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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