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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E UM DE ABRIL DO ANO DE 

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

ATA N.º 02/2017 

========== Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, realizou-

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

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

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

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

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

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

Secretário, António Pedro Pereira Dias. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Maria Teresa Adão Chaves, António José Tojal Rebelo, Carlos Alberto de Meneses Bento, 

Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Cláudia Marisa Gomes Rodrigues, Sidónio 

Clemêncio da Silva, António José de Macedo, Jorge Mota dos Santos, Teresa Cecília 

Coelho Carvalho, Sidónio da Silva Meneses, Maria Emília Martins Gomes da Costa, 

Francisco José Cardoso de Moura, Fábio Ricardo Morgado Gomes e os senhores 

Presidentes de Junta das Freguesias de Alvite, António José Monteiro dos Santos, de 

Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, João Augusto Gomes Oura, de 

Cabaços, João Benedito de Jesus Xavier, de Caria, Armando Nunes Mota, de Castelo, 
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Vítor Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, de Passô, 

Domingos Manuel dos Santos Martinho, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima 

Rebelo Gomes, do Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos Seixas, 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: 

Joaquim Filipe Santos Rodrigues, António Humberto Paiva Matos, Celita Maria Pereira 

Leitão, Susana Duarte Morais, António Francisco Pinto Reis e os senhores Presidentes das 

Juntas das Freguesias da Rua, António Manuel Pinto da Silva e de Sever, Marcelino 

Ramos Ferreira.========================================================= 

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

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

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

colocou à votação a Ata da Sessão Ordinária realizada em 24 de fevereiro do corrente 

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

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

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

membros, António José Tojal Rebelo, Carlos Alberto de Meneses Bento, Maria Dulce 

Rodrigues de Andrade Cardoso, António Pedro Pereira Dias, António José de Macedo, 

Teresa Cecília Coelho Carvalho e Francisco José Cardoso de Moura, por não terem estado 

presentes na referida sessão. --------------------------------------------------------------------------------- 
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===== De imediato, o senhor Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições 

para se pronunciarem sobre a correspondência recebida e, dado que não houve inscrições, 

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

Assembleia, Carlos Alberto de Meneses Bento, que, após os cumprimentos, referiu que 

a sua intervenção vai no sentido de felicitar o executivo pelo avanço da saúde oral em 

Moimenta da Beira, dado que é muito importante. Também elogiou o sucesso que teve a 

BTL, agradecendo às pessoas que estiveram mais uma vez envolvidas, neste evento, que 

levaram o nome de Moimenta da Beira aos vários cantos do mundo, ao seu alto nível. ------- 

----- Por fim, felicitou o executivo pela 3.ª Gala de Desporto em Moimenta da Beira, 

realizada no dia oito do corrente mês, dando os parabéns a todos os atletas, associações e 

clubes desportivos de Moimenta da Beira, pois, sem eles, não era possível o momento 

elevado que se viveu. Quanto maior é o desempenho, maior é a exigência e deixou um 

elogio ao trabalho dos vereadores. ==========================================  

===== De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia, Maria Emília Martins 

Gomes da Costa, que, após cumprimentar todos os presentes, começou por referir que 

queria prestar uma saudação ao 25 de Abril, nos termos que se transcrevem: “(…) 

Celebramos quarenta e três anos da Revolução de Abril que mudou profundamente a vida 

dos portugueses, trouxe a liberdade, a democracia e a paz. Permitiu sonhar com um País 

desenvolvido, com mais igualdade e justiça social. Abriu caminho à Constituição da 

República Portuguesa, consagrando os mais variados direitos, com vista a uma vida digna 

para todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Recordar Abril é antes de mais prestar a justa homenagem aos homens e às 
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mulheres que depois de anos de repressão e perseguição, de clandestinidade e de exílio, 

de prisão e tortura, de julgamentos sumários, pela sua persistência e coragem, na unidade 

com os militares, deram oportunidade à criação de um novo modelo de sociedade, 

democrática e livre, feita de esperança no futuro. --------------------------------------------------------

------ Liberdade de imprensa, de associação, de reunião e manifestação são realizações 

que não foram oferecidas ao povo português, mas conquistas reconhecidas pelos militares 

e consagradas pelos deputados constituintes. Direitos laborais, sociais e culturais até aí 

proibidos e suprimidos como a liberdade sindical, o direito à greve, a não ser despedido 

sem justa causa, proteção na infância, na velhice, na doença, no desemprego, direito à 

igualdade das mulheres no trabalho, na família, na sociedade direitos novos para os 

jovens, foram conquistas que a Assembleia constituinte, ela própria expressão da conquista 

do direito de votar, eleger e ser eleito, consagrou. Foi, também, essa assembleia que 

garantiu que é no povo português que reside a soberania do nosso país. ------------------------

----- Celebrar Abril é também avivar o que com ele aprendemos: é possível mudar o rumo 

da situação, é possível marcar a diferença alinhando muitas formigas em sentido contrário, 

estar alerta, ter a coragem de enfrentar o que está errado, dar o exemplo às gerações mais 

jovens, inverter o rumo. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Abril não deve encerrar-se em comemorações. Evocar Abril obriga ao compromisso e 

à efetivação dos princípios da constituição subsequente, exige que os municípios saibam 

afirmar a sua autoridade, fazendo valer a sua representação popular, respeitando os 

órgãos municipais e gerindo com transparência o bem público. Exige o caminho para uma 

sociedade, mais humana, mais responsável, mais consciente e informada com as 



                                                                                                                               
Fl.  22 

 
__________   

2017.04.21 
 

                                                                                                                                                             Livº 15 
 

 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL    

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

injustiças. Uma sociedade onde os direitos à habitação, à saúde, à educação, à 

alimentação e à convivência pacífica sejam garantias e não benesses, qual ato de 

caridade. Uma sociedade de responsabilidade social que concretiza direitos e garantias de 

cidadania, sem lugar para o medo nascer, viver e envelhecer, capaz de manter horizontes 

de vida livre e feliz. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Comemoramos Abril pelo que significou e significa no presente, mas também pelo que 

constitui como projeto para o futuro de Portugal! Se podemos afirmar que a Revolução de 

Abril é um momento maior da nossa história, devemos também afirmar com toda a 

confiança que o melhor do caminho histórico de abril ainda está para vir e que mais tarde 

ou mais cedo, a luta dos trabalhadores e do povo, a luta dos democratas, a luta de todos os 

que sabem que a história está longe de ter chegado ao fim, concretizará finalmente o que 

ficou inacabado. É nossa obrigação lutar para manter os valores de Abril, concretizar os 

ideais que ainda falta cumprir. Este é cada vez mais o tempo de defender e afirmar Abril!.---

----- Para que não mais sejam verdade as palavras do poeta:-----------------------------------------

----- “Era uma vez um país --------------------------------------------------------------------------------- 

----- onde o pão era contado ------------------------------------------------------------------------------- 

----- onde quem tinha a raiz -------------------------------------------------------------------------------- 

----- tinha o fruto arrecadado ------------------------------------------------------------------------------- 

----- onde quem tinha o dinheiro --------------------------------------------------------------------------- 

----- tinha o operário algemado ---------------------------------------------------------------------------- 

----- onde suava o ceifeiro --------------------------------------------------------------------------------- 

----- que dormia com o gado ------------------------------------------------------------------------------- 
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----- onde tossia o mineiro ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- em Aljustrel ajustado ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- onde morria primeiro ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- quem nascia desgraçado””============================================== 

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

Ferreira, que, após cumprimentar todos os presentes, começou por referir que queria 

apresentar uma palavra de conforto à família do antigo Presidente da Câmara Alexandre 

Cardia, o qual sofreu um acidente grave e está, ainda, em situação de saúde difícil.-----------

----- Também informou que, nas comemorações do 43.º aniversário do 25 de Abril, estará 

presente o constitucionalista Vital Moreira e a senhora Ministra da Presidência e da 

Modernização Administrativa. Assim sendo, pediu aos membros da Assembleia que 

estivessem presentes para acompanharem mais uma jornada de liberdade e de 

democracia do concelho de Moimenta da Beira.---------------------------------------------------------- 

----- Agradeceu ao deputado Carlos Bento pelos parabéns que deu às realizações do 

Executivo, até porque o mais comum é ouvirem-se críticas e concordou com a excelência 

do trabalho dos vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------

-------- Relativamente à questão da saúde oral, confirmou que o Município de Moimenta da 

Beira aprovou a celebração, há pouco tempo atrás, um acordo com a Administração 

Regional da Saúde do Norte, em representação do Ministério da Saúde, ao abrigo do qual 

as partes comprometem criar um serviço permanente de saúde oral no Centro de Saúde de 

Moimenta da Beira. Esse acordo contém, em traços largos, as seguintes condições: o 

município de Moimenta da Beira adquire e coloca à disposição do serviço de saúde o 
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equipamento necessário e tudo aquilo que lhe é inerente para um bom funcionamento, o 

Ministério da Saúde compromete-se a fazer a contratação dos profissionais dentistas e 

outros para que este serviço funcione. Neste momento, decorre o processo de aquisição do 

equipamento para, em junho, ser possível ter este serviço à disposição das pessoas. Existe 

uma população que, por um conjunto de razões, não tem acesso à saúde oral. Informou, 

ainda, que têm sido feitas as diligências necessárias para que se consiga dar uma 

utilização mais racional aos meios disponíveis para efeitos de radiologia, no serviço de 

urgência básica, uma vez que o equipamento está qualificado para poder servir a 

população toda. Aguarda-se a resposta do Ministério da Saúde, mas, mesmo que esta não 

seja favorável, o executivo não vai desistir, uma vez que é incompreensível que se a 

população a fazer deslocações muitos frequentes a Lamego, Vila Real ou Viseu, 

desperdiçando uma manhã ou um dia da sua própria vida e, em muitas circunstâncias, com 

dificuldades de acessibilidade, no que respeita a transportes adequados e que não lhes 

seja dada essa resposta, em Moimenta da Beira, servindo os concelhos de Sernancelhe, 

Penedono, São João da Pesqueira e Tabuaço. ================================= 

===== De seguida, o senhor Presidente da Assembleia apresentou, também, em nome 

da Assembleia Municipal, os votos de rápida recuperação ao senhor Alexandre Cardia e 

corroborou o pedido de que todos comparecessem às comemorações do 25 de Abril.-------- 

----- Encerrou-se o Período Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------------------

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

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

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

– Sobre Transferência de Competências - apresentada pela membro da Assembleia 

Municipal Maria Emilia Martins Gomes da Costa. --------------------------------------------------------

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

Municipal Maria Emilia Martins Gomes da Costa um esclarecimento sobre este assunto, 

a qual começou por ler “ a discussão deste Ponto da Ordem de Trabalhos vem provar, de 

entre outras coisas, que a Mesa da Assembleia não acredita na capacidade politica dos 

eleitos deste órgão, para discutirem e decidirem, na hora, o seu sentido de voto sobre 

matérias de âmbito autárquico. Também prova que há uma errada interpretação da Lei e o 

Regimento desta Assembleia pela Mesa, ao não permitir a discussão da minha Moção na 

reunião anterior. Prova, ainda, que o critério seguido pela Mesa tira atualidade às propostas 

e torna-as inócuas face ao objetivo que as animou.------------------------------------------------------

----- Por conseguinte, temos hoje na ordem de trabalhos um ponto cuja discussão se revela 

inútil, uma vez que o Governo já fez provar o seu Decreto-Lei sobre a matéria. Contudo, 

quero reiterar, por uma questão de princípio, as razões de fundo que me levaram a 

apresentar a Moção, que previa uma tomada de posição cautelar deste órgão deliberativo, 

sobre o atabalhoado e pouco transparente processo, dito de descentralização, encetado 

pelo atual Governo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- A descentralização não pode pôr em causa a universalidade de funções sociais do 
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Estado, nem de direitos fundamentais. A descentralização de competências deve contribuir 

para combater assimetrias de desigualdades e não para as aprofundar. No limite, não é 

admissível que passem a existir 308 politicas de educação ou 308 politicas de saúde, ou 

que a estratégia de preservação do património cultural classificado varie em função da 

localização geográfica sem uma orientação nacional. O Estado tem de assegurar que 

nenhum cidadão é descriminado em função da zona do território onde vive. O direito à 

educação, à saúde, à segurança social, à cultura tem de ser garantido a todos os cidadãos 

em igualdade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No âmbito deste Decreto-Lei, procura-se dar centralidade à proximidade. A 

proximidade e o conhecimento da realidade concreta são aspetos que assumem uma 

proximidade e o conhecimento da realidade concreta são aspetos que assumem uma 

enorme importância, mas não são a questão central. Qual o valor da proximidade quando 

esta não tem correspondência em termos de condições e meios para responder aos 

problemas identificados? Com os contratos de execução e os contratos interadministrativos 

ficaram resolvidos os problemas relativos ao parque escolar ou carência de assistentes 

operacionais? Não. E não foi por falta de proximidade, mas sim pela criação das condições 

e dos meios adequados. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Um verdadeiro processo de descentralização de competências deve romper com as 

opções politicas do passado, de ataque ao Poder Local Democrático, desrespeitando e 

violando os seus princípios constitucionais e de não alocação dos meios adequados às 

autarquias. Um verdadeiro processo de descentralização só de facto assim o é se daí 

resultar uma melhor e maior capacidade para responder aos anseios da população, a 
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prestação de serviço público de qualidade, o respeito pelo direito dos trabalhadores e a sua 

valorização e a afirmação da autonomia do Poder Local Democrático”. ===============-

------- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal respondeu à senhora 

deputa, dizendo que, na ata de 24 de fevereiro último, folhas 7, refere que o senhor 

Presidente da Assembleia colocou à votação a proposta da Moção para ser integrada na 

próxima sessão da Assembleia, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, isto é, foi 

aprovada pelo Plenário e não só pela Mesa. Também referiu que a “Mesa” e a Assembleia 

têm por hábito funcionar em decisão democrática. A assembleia decide, não tendo em 

consideração os interesses partidários. Relativamente ao Presidente da Mesa, está de 

acordo com a isenção partidária, mas, na última assembleia, não havia condições para se 

votar a Moção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, abriu uma ronda de inscrições, dando a palavra ao Membro da 

Assembleia José Manuel de Andrade Ferreira que, após cumprimentar todos os 

presentes, começou por referir que vai votar contra esta moção, na medida em que se trata 

de uma moção universal, não é para uma região, ou um local. Também alertou para o facto 

de ter oportunidade de a ter lido com atenção, pelo que entende que não há nada para 

deliberar. Sendo Moimenta da Beira um município do interior com poucos recursos, as 

transferências de competências para os municípios do interior não podem, nem devem, ser 

iguais a outros municípios do litoral e das grandes cidades. A descentralização de 

competências tem de ser feita pela via da contratualização, através do diálogo, da 

negociação e sujeitas à adesão voluntária dos municípios. ========================= 

----- Seguidamente, tomou a palavra o Membro da Assembleia Fábio Ricardo Morgado 
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Gomes, que, após cumprimentar todos os presentes, saudou a Câmara pelo projeto da 

saúde oral, no entanto, deixa a nota de que o sistema nacional de saúde deve proporcionar 

saúde oral obrigatória e gratuita para todos. ---------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão da moção, continua a não perceber o que é que a CDU quer 

com esta moção ao fazê-la aprovar na Assembleia Municipal de Moimenta da Beira. Havia 

poucos dados há dois meses atrás, continua a haver poucos dados. Fala-se de 

descentralização, mas mais parece uma municipalização, pois as CCDRs não têm a 

competência, nem a capacidade para fazerem a gestão deste processo e as CIMs também 

não. Apresentou o exemplo de, há um ano ou dois a esta parte, se ter falado muito na 

questão dos produtos fitofármacos que não são mais do que pesticidas e abordou-se a 

questão de os agricultores terem de tirar uma formação para a utilização desses produtos, 

mas o que se vem a confirmar, hoje, é que essa formação não foi eficaz e continuam a 

existir problemas com a utilização desses produtos, sendo necessário que a saúde pública, 

a nível central, atue. Por isso, ainda tenho muitas dúvidas em relação a esta proposta, 

deste processo de descentralização de municipalização que está ainda muito verde. Por 

fim, referiu que vai votar contra esta moção. =================================== 

===== Entretanto, usou da palavra o Membro da Assembleia António José Tojal Rebelo 

que, após os cumprimentos, começou por dizer que ficou surpreendido com a intenção de 

voto favorável do presidente da Mesa, justificando essa atitude com a possibilidade de não 

ter lido bem a proposta. Esta tem quatro pontos, sendo o primeiro, o segundo e o quarto 

genéricos, mas, no que se refere ao ponto três, preconiza-se que as autarquias façam 

aquilo que lhes aprouver, porque se fala em eliminar todas as restrições. Há anos, foi 
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preciso por um travão nas autarquias e parece que estamos a querer voltar a isso. É 

possível que a senhora deputada Maria Emilia não se tenha feito explicar bem nestes 

quatro pontos, mas da forma como está o ponto três, não lhe deixa dúvidas e manifesta a 

sua intenção de votar contra. =============================================== 

===== Tomando a palavra, o Membro da Assembleia Jorge Mota dos Santos, após 

cumprimentar todos os presentes, afirmou que a Mesa teve razão em chamar a atenção da 

senhora deputada Maria Emilia. Realmente, na última sessão, ficou combinado e 

esclarecido que se discutiria o problema nesta sessão, pelo que, nem a Mesa, nem o 

Plenário mereciam esta reação. Por outro lado, é a favor da transferência de competências, 

no entanto, julga que esse processo deve acontecer o mais rápido possível e chama-se 

transferência de competências. Referindo-se ao deputado Fábio Gomes, opinou que, na 

Assembleia Municipal se deve falar de tudo, embora não haja competência para aprovar 

muitas medidas. Quanto ao deputado António Tojal, responde, apenas, que as câmaras 

municipais já têm muitos encargos e, se tiverem mais, então, que lhes seja concedida a 

verba necessária. =======================================================-

=====  No uso da palavra, o senhor Presidente da Assembleia começou por defender a 

moção, referindo que, embora compreenda a intervenção do deputado António Tojal, não 

faz uma leitura tão literal do ponto 3. “Exigir a eliminação de todas as restrições à 

autonomia ao poder local (…)”. Sai em defesa da verdade, porque a verdade não tem 

partido. Como o senhor Presidente afirmou, a lei impõe restrições, não impõe barreiras. Se 

a lei for estritamente cumprida e está assegurada, concorda com o último ponto. Antes de 

terminar a sua intervenção, defendeu a regionalização e, embora não seja favorável à 
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municipalização, orgulha-se do que tem sido conseguido em Moimenta da Beira. ======== 

===== Por fim, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal que 

começou por referir que propôs ao senhor presidente da Assembleia que agendasse este 

assunto para a sessão de fevereiro, tendo-o esclarecido da pertinência de uma discussão 

sobre este tema, bem como de uma tomada de posição, o que significa que Moimenta da 

Beira está muito longe de se furtar a discussões. Será sempre fácil encontrar um conjunto 

de argumentos contra a descentralização, no entanto manifestou a sua concordância com a 

transferência de competências. Por isso entende que as propostas de descentralização que 

estão em cima da mesa são passos muito significativos, até poder ser possível provar que 

se justifica que haja regionalização. No entanto, a sua visão é que a aplicação destas 

medidas vai criar ainda mais constrangimentos financeiros nos municípios, mas isso não 

obstou para que tenha querido inscrever na agenda da Assembleia Municipal este assunto, 

pelo que lhe parece ser completamente inadmissível haver alguém a afirmar que houve 

tentativa de esconder a discussão. ==========================================- 

===== Novamente usou da palavra o Membro da Assembleia Fábio Ricardo Morgado 

Gomes para esclarecer que vota contra a moção e não contra a 

descentralização.========================================================

------ De imediato, o senhor Presidente da Assembleia colocou o assunto à votação, 

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

-DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria dos 

presentes, aprovar a moção, com dezasseis votos a favor, sete votos contra dos membros 

da assembleia Fábio Ricardo Morgado Gomes, José Manuel de Andrade Ferreira, António 
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José de Macedo, Teresa Cecília Coelho Carvalho e dos Presidentes de Junta das 

Freguesias, de Leomil, José Luis dos Santos Rosário, do Vilar, Fernando Manuel dos 

Santos Vilaça e da União de Freguesias de Peva e Segões, Pedro João Jesus de Sousa e 

sete abstenções dos membros da assembleia, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, Sidónio Clemêncio da Silva, Sidónio da Silva Meneses e dos Presidentes de 

Junta das Freguesias, de Alvite, António José Monteiro dos Santos, de Baldos, João 

Augusto Gomes Oura, de Cabaços, João Benedito de Deus Xavier e do Sarzedo, Helena 

Maria Correia dos Santos Seixas. =========================================== 

=====Passou-se ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia Alteração da denominação 

da freguesia de “Rua”, concelho de Moimenta da Beira, para “Vila da Rua”, concelho de 

Moimenta da Beira - Projetos de Lei da iniciativa do Partido Socialista e do CDS/PP. --------- 

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

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

que a Câmara Municipal, ao apreciar o pedido da Assembleia da República, decidiu, por 

unanimidade, dar parecer favorável a ambas as iniciativas de projetos de Lei. Referiu, 

ainda, que o Presidente da Junta de Freguesia de Rua lhe pediu para, em seu nome, 

apresentar as suas desculpas pela ausência, mas motivos de saúde impedem-no de estar 

presente. A Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia de Rua, reunidos os 

respetivos órgãos, deram também, por unanimidade, parecer favorável aos dois projetos de 

Lei. ================================================================= 

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

a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, José Luis dos Santos 
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Rosário, que, após os cumprimentos, referiu que faz esta intervenção, porque apoia e 

compreendeu o direito das gentes de Vila da Rua a fazer alteração do nome da sua 

freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Gostaria de fazer um aparte à proposta de Lei mencionada, neste processo, com o 

número quatrocentos e onze e que vem do CDS/PP, dado que parece ter havido alguma 

falta de informação, porque é fundamentado, na sua descrição, como geograficamente, a 

freguesia ficar situada nos limites da Serra da Nave, muito próxima da Serra da Lapa. Não 

me lembrando de ter visto, nesta assembleia, nenhum projeto de lei para fazer alteração do 

nome da Serra de Leomil, crê tratar-se de uma gafe. Gostaria de perceber se isto foi uma 

afronte aos moimentenses, porque considera que esta serra não é de Leomil, mas é a 

serra de Moimenta da Beira, de todos nós que ultrapassa o nosso concelho. Hoje, nós 

temos, efetivamente, de definir que a Serra é chamada Serra de Leomil. Na exposição do 

Partido Socialista, projeto de lei número trezentos e noventa e sete, fundamenta-se muito 

bem, através das memórias paroquiais de 1758, a justificação do nome de Vila da Rua. 

Essas memórias paroquiais podem, também, ser usadas para se confirmar o nome da 

Serra de Leomil, porque está lá escrito. Sobre esta questão, evocou Mestre Aquilino, um 

grande escritor, homem de muitas qualidades, mas não é Deus, nem Ser Perfeito, e 

passou a ler um texto, no sentido de tornar claro o que se passou com Aquilino Ribeiro e 

com a serra de Leomil e a serra da Nave: “(…) deu-se em Leomil, do concelho de 

Moimenta da Beira, uma forte explosão de protestos contra Aquilino Ribeiro. Porquê? 

Porque o ilustre escritor, num seu artigo, intitulado «À americana», publicado em «O 

Século» de 5 do corrente, disse que a serra da Nave, conhecida por este nome na região 
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circunvizinha, não deve chamar-se serra de Leomil, como querem os leomilenses. Estes 

incendiados por um bairrismo vulcânico, protestaram enèrgicamente contra o escritor, 

contestando que a Serra da Nave não deva chamar-se, de preferência, serra de Leomil, 

como se vê nos mapas das escolas. Sim, com efeito, nos mapas aprovados oficialmente, 

de entre os quais posso citar aqui, ao acaso, a «Carta de Portugal Continental, de Augusto 

Ladeiro, aprovada pela Direção Geral do Instituto Geográfico e Cadastral, por despacho de 

15 de Agosto de 1941, autorizada para uso das escolas oficiais e particulares do 

Continente e Império Colonial Português, superiormente aprovada por despacho do 

Ministério de Educação Nacional, publicado no «Diário do Governo» n.º 251 (2-ª série), de 

8 de Novembro de 1941», lá vemos escrito, bem legìvelmente, Serra de Leomil. Mestre 

Aquilino, porém, estriba-se na tradição e no uso corrente, desprezando a marca oficial. É 

uma opinião, que, segundo creio, não há-de alterar o movimento de rotação da Terra! De 

facto, nesta região, é de uso corrente dominar-se Nave a montanha que sobranceia Leomil, 

pelo ocidente. E tudo estaria bem, dando cada um ao dito relevo orográfico o nome que lhe 

aprouvesse, se o insigne autor da «Via sinuosa» e da «Geografia sentimental» não tivesse 

tido a infelicidade de regatear a Leomil a importância necessária para poder dar o seu 

nome a uma serra. Foi, com efeito, uma asserção infeliz. A Lapa, onde o laureado autor de 

«Terras do Demo» encetou os seus estudos, Bornes, Gralheira e Macieira, por exemplo, 

para citar apenas quatro aldeolas, bem mais insignificantes que Leomil, com um passado 

brilhante, com o seu alfobre de fidalgos, não teriam dado o seu nome às serras em que se 

encontram situadas? Tudo nos leva a crer que sim. Mas quem há aí que não tenha o seu 

deslize, o seu calcanhar de Aquiles? Queriam os leomilenses que Aquilino Ribeiro 
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estivesse isento da imperfeição humana ou do erro? Seria quererem o impossível! (…)”-----

------ Continuando no uso da palavra, afirmou que Aquilino não é nenhum instituto para 

alterar os nomes às nossas localidades e às nossas terras, e explicou que a sua 

intervenção não é por ser um habitante de Leomil e ser Presidente da Junta de Freguesia 

de Leomil, mas sente-se do concelho de Moimenta da Beira e está nesta assembleia como 

representante das pessoas de Moimenta da Beira, tendo orgulho que Moimenta da Beira 

tenha uma das melhores serras de Portugal. Não percebeu, também, a razão que levou o 

CDS/PP a situar os limites da freguesia, porque, na memória paroquial, diz que Leomil fica 

situado a três léguas de Lamego e a cinquenta e quatro da capital do reino, que era Lisboa, 

e fica nas fraldas da Serra de Leomil. Não quer dizer que Leomil tivesse imponência para 

dar o nome à serra, mas foi a serra que deu o nome a Leomil. ---------------------------------------

-------Seguidamente, o Presidente da Assembleia usou da palavra, dizendo que a primeira 

proposta de lei foi engenhada pela própria Assembleia de Freguesia e enviada para o 

partido socialista para ser convertida como proposta de lei. O CDS/PP fez a sua proposta 

depois, mas a Assembleia Municipal tem de dar parecer sobre os dois projetos de lei, 

ficando registado o que for decidido e será enviado o extrato da ata, pelo que poderá ser 

comunicada a discordância em relação à designação Serra da Nave, no que diz respeito à 

proposta do CDS/PP. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, fez um pequeno resumo histórico da Vila da Rua, dizendo que Vila da Rua 

começou por chamar-se Caria de Juan, que era a Caria de Baixo e havia a Caria de Cima. 

Só mais tarde, a partir do século XVI ou XVII, é que ela começa a ser designada de Vila da 

Rua e, durante muitos séculos, foi assim. No século XIX, nas reformas administrativas, que 
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foram terríveis, é que passou a ser o concelho que temos hoje, com a coexistência das 

duas designações: Rua e Vila da Rua. ----------------------------------------------------------------------

------ Por último, colocou o assunto à votação, conforme estipulado no n.º 1, do art.º 55.º, da 

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

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

presentes, dar parecer favorável a ambas as iniciativas, ou seja, a ambos os projetos de 

Lei.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Mais foi deliberado, e também por unanimidade dos presentes, informar que, na 

proposta de Lei do CDS/PP, a designação de Serra da Nave, em abono da verdade, 

deverá ser substituída por Serra de Leomil. ==================================== 

===== Passou-se ao Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia Contrato de Concessão 

de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão – Aditamento – aprovação ---------------

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

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

este aditamento ao contrato decorre de um equívoco que não devia ter acontecido, mas 

que aconteceu: a Associação Nacional de Municípios Portugueses elaborou um protocolo 

com a EDP e sugeriu aos municípios que o subscrevessem. Algum tempo depois, chegou-

se à conclusão que o aditamento ao contrato de construção não podia ser feito por 

protocolo, mas através de um aditamento e foi isso que a excelentíssima assembleia 

aprovou na sessão anterior. Agora a EDP veio dizer que o aditamento que pretende ver 

subscrito não é exatamente aquele que tinha acordado com a Associação Nacional de 

Municípios, mas que tem diferenças muito ligeiras. O que está aqui em causa é que, nos 
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termos do contrato de concessão estabelecido com a EDP, aquela empresa está obrigada 

a substituir um conjunto de equipamentos. Ultimamente, têm vindo a ser introduzidos no 

mercado equipamentos novos que não constavam do primeiro contrato, nomeadamente as 

luminárias led. ========================================================== 

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

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

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

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

unanimidade dos presentes, aprovar o aditamento ao contrato de concessão de distribuição 

de energia elétrica em baixa tensão, nos precisos termos apresentados e aprovados pela 

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

===== Com permissão da Mesa da Assembleia, ausentou-se da sessão, o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, José Luís dos Santos Rosário. =========== 

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

Apreciação, discussão e votação dos documentos da prestação de contas de 2016, nos 

termos do n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------

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

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

começou por reafirmar que todos os elementos que fazem parte desta apresentação da 

Prestação de Contas de 2016 têm por base sempre os elementos e os documentos que a 

própria lei exige e foram distribuídos aos membros da assembleia. ---------------------------------

------ Começou por referir-se à contabilidade orçamental, receita e despesa, num 
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enquadramento com a conjuntura económica social local e nacional. O FEF apresentou um 

aumento relativamente a dois mil e quinze, de setenta mil euros, mas, apesar deste último 

aumento, ainda se verifica, relativamente a dois mil e dez, um valor inferior a mais de 

trezentos e vinte mil euros. Realçou, depois, o conjunto de processos judiciais concluídos e 

em curso que, ao longo dos últimos seis anos, fez com que tivessem sido pagos dois 

milhões de euros. Na execução orçamental em termos de recebimento e pagamento, 

durante o ano de 2016, o município tem nas colunas de recebimentos, doze milhões e 

duzentos e oitenta e três mil euros e de pagamentos o mesmo valor. As receitas correntes 

tiveram, em 2016, um peso de cerca de nove milhões, novecentos e três mil euros. As 

receitas de capital, cerca de um milhão e duzentos e trinta e três mil euros e, em outras 

receitas, cerca de trezentos e setenta e dois mil euros, o que dá de receita cobrada onze 

milhões e quinhentos e oito mil euros. Nas despesas correntes, a situação foi semelhante e 

deixou uma primeira nota para a diferença entre as despesas correntes e as receitas 

correntes e também para a diferença entre as receitas de capital e as despesas de capital. 

Estas situaram-se, em 2016, na ordem de três milhões e oitocentos e três mil euros e as 

receitas de capital, em cerca de um milhão e duzentos e trinta e três mil euros, havendo 

uma poupança corrente com muito significado. -----------------------------------------------------------

----- Na relação entre a previsão e a execução, a previsão inicial era de catorze milhões e 

quatrocentos e vinte e cinco mil euros e a execução é de onze milhões e quinhentos e oito 

mil euros, significando uma execução de 83.41% e, em 2016, o município de Moimenta da 

Beira, ficou 1.6% abaixo do valor dos 85%, que a lei das finanças locais prevê. ----------------

------ Mostrou um quadro com uma redução na taxa de execução de 94% para 83%, tendo 
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como fundamento, exclusivamente, os fundos comunitários que, no ano de 2016 e de 

alguma maneira em 2017, estão parados e, quando o País não executa os fundos 

comunitários nem dá capacidade para serem executados, o município também não 

consegue fazê-lo. A execução de alguns projetos pode começar a surgir na parte final de 

2017, mas vai surgir muito intensamente em 2018 e em 2019, porque é assim que tem de 

estar feita a programação. Explicou que o município de Moimenta da Beira aproveitou o 

ano de 2016 para consolidar projetos para serem construídos. Agora, à semelhança do que 

tem feito o País todo, neste momento, existe um “acelerador de investimento”, isto é, quem 

conseguir rapidamente, ainda em 2017, fazer alguma execução pode ir buscar mais 10% 

ou 7.55% do fundo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Destacou, nas receitas correntes, uma diminuição dos impostos diretos que têm 

exclusivamente a ver com o IMI, na ordem dos 5%, razão pela qual foram previstos um 

milhão quinhentos e sessenta e um mil euros e foram executados um milhão e quinhentos 

e cinco mil euros. Esta previsão, nos termos da lei, tem de ser feita com base na execução 

dos últimos vinte e quatro meses, mesmo que já se saiba que as receitas do IMI vão cair. 

Continuando no uso da palavra, explicou a causa do desvio desfavorável, relativamente à 

previsão, da ordem dos 13.9%, no atinente às receitas, assim como o que se passou com 

as despesas. Fez questão de esclarecer que estava a fornecer os números relativos a 

ciclos longos, porque é mais fácil tirar conclusões. Neste momento, há execuções 

superiores a 80% e, para trás, eram sempre execuções muito inferiores. Nos últimos quatro 

anos, a média é 81.8% e, nos quatro anos anteriores, a média era de 55.97%. Este ano, o 

valor de receitas de capital diminuiu muito, relativamente a 2015, porque, em 2016, a 
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execução de fundos comunitários foi muito pequena, na ordem de quatrocentos e trinta e 

um mil euros. O ano de 2015 é um ano de excelente execução, mas foram consumidos 

cerca de 50% do valor disponível para os dezanoves municípios da CIMDouro. Trata-se de 

uma situação muito excecional, mesmo ao nível de todo o Norte, onde havia cerca de 

sessenta milhões e só o município de Moimenta da Beira consumiu cerca de três milhões, 

enquanto, para toda a CIMDouro, havia cerca de seis milhões. --------------------------------------

------- No atinente à evolução da receita ao longo dos anos, tanto na previsão como na 

execução, as conclusões que se conseguem tirar é que, nos últimos quatro anos, há uma 

previsão média, abaixo de quinze milhões e, nos quatro anteriores, havia uma previsão 

média, acima dos vinte milhões. Quanto à execução, ela está exatamente ao contrário, 

pois, nos últimos quatro anos, há uma execução média de mais de doze milhões e 

quatrocentos mil euros, quando nos quatro anos anteriores, havia uma execução média de 

menos de doze milhões, o que é significativo, porque há uma autonomização das finanças 

municipais, com a exceção do que diz respeito aos fundos comunitários. Há atuações 

positivas que levam a resultados positivos e há atuações negativas que levam a outros 

resultados. Pediu aos deputados que analisem, posteriormente, com muito cuidado, os 

quadros e os gráficos para fazerem as suas próprias avaliações, porque o pior que pode 

suceder numa sociedade democrática é a falta de informação e importa que se tomem 

opções informadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Referiu-se, de seguida, ao efeito dos empréstimos bancários na receita, comparando 

desde 2010 até agora, salientando que o município tem vivido sem empréstimos e, do 

PAEL, de dois milhões e quatrocentos mil euros, já foram pagos mais de um milhão e 
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seiscentos mil, o que corresponde a um grande esforço de todos. ----------------------------------

------ No que se refere às remunerações certas e permanentes do Pessoal, diminuíram 

7.84%, os abonos variáveis diminuíram 12.45% e a segurança social aumentou 4.56%. 

Quis, ainda, registar que o município consegue fazer investimento com uma parte 

significativa do dinheiro que recebe para despesas correntes. Chamou a atenção para o 

quadro que apresenta a despesa paga entre 2016 e 2015 em despesas de capital, onde se 

constata uma descida muito significativa que teve a ver, de forma exclusiva, com a 

arrecadação de fundos comunitários, tendo comparado o desempenho do município de 

Moimenta da Beira com a média do distrito de Viseu. Tendo em conta que, desde 2001 até 

2015, os municípios portugueses investiram menos 74%, é muito significativo que 

Moimenta da Beira consiga manter o aumento. No que diz respeito ao ativo, foi aumentado 

em cerca de treze milhões de euros, do qual fazem parte também os valores em caixa, 

tendo sido deixados para o ano 2017, quinhentos e três mil euros de operações 

orçamentais que poderiam ter sido utilizados em 2016. As diminuições que têm sido 

conseguidas são a maior garantia de estabilidade para o futuro e de capacidade de 

decisão. Assegurou que confia nos dados que estão a ser apresentados, aos quais atribui 

completa credibilidade, mas a interpretação politica é da sua exclusiva responsabilidade. 

Lembrou que as provisões para riscos e encargos resultam, especialmente, de ações 

judiciais em curso, cujo desfecho não pode ser previsto com completa certeza.-----------------

------O passivo inclui, para além das provisões, quatrocentos e vinte e seis mil euros de 

FAM – Fundo de Apoio Municipal – com o qual os municípios foram obrigados a 

comprometerem-se numa transferência anual, embora, presentemente, haja um movimento 
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que tende a exigir a extinção do FAM. Esta dívida é, porque o Estado Central decidiu que 

os municípios têm de pagar e, para pagarem, têm de constituir, nas suas próprias contas, 

este financiamento. O Fundo de Eficiência e Energética é também uma novidade, está a 

ser renegociado e é definido desta forma: é concedido acesso aos fundos comunitários 

para se proceder à eficiência energética, depois é exigido que, ao longo do tempo, o 

dinheiro seja devolvido. De qualquer modo, o passivo da câmara, em 31 de dezembro de 

2016, é de sete milhões, quinhentos e catorze mil e novecentos e noventa e quatro euros e 

cinquenta e oito cêntimos. Por isso, este é o menor passivo da câmara, desde que há 

registos, a partir de 2002, com a entrada do POCAL. No que diz respeito aos empréstimos, 

em 2016, terminaram mais quatro empréstimos e, neste momento, estão em vigor sete 

empréstimos, enquanto, em 2009, ainda havia vinte e cinco empréstimos. -----------------------

------- Relativamente aos limites de endividamento, em 2009, foi violado o endividamento 

líquido, em dois milhões e seiscentos mil euros, hoje, existe uma folga de quatro milhões e 

setecentos mil euros. Na mesma data, o endividamento de médio e longo prazo 

apresentava uma violação de setecentos e vinte e quatro mil euros, hoje, há uma folga de 

cinco milhões e quatrocentos e vinte e dois mil euros. Ano após ano, a situação continua a 

melhorar, mostrando que está correto o caminho seguido.---------------------------------------------

------ Quanto ao que diz o Auditor Externo, sublinhou que o Revisor Oficial de Contas 

considerou as contas completamente fiáveis e recomendou que seja feita uma relação do 

imobiliário, que é um trabalho que custa algumas dezenas de milhares de euros e, por essa 

razão, ainda não foi feito. O Auditor Externo diz que a Assembleia Municipal está em 

condições de apreciar as Prestação de Contas. =================================  
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-------- Com a permissão da Mesa da Assembleia, ausentou-se da sessão a Membro da 

Assembleia Municipal, Maria Emília Martins Gomes da Costa. ====================== 

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

inscrições e passou a palavra ao Membro da Assembleia Carlos Alberto de Meneses 

Bento que, após os cumprimentos, lamentou a ausência dos senhores Vereadores, a 

propósito da declaração de voto na reunião do executivo, pois parece que se refere a uma 

outra autarquia com outras pessoas. Assim para ficar esclarecido, pediu ao senhor 

presidente da câmara que informasse sobre o valor do passivo que encontrou, quando 

iniciou a sua governação. Nessa mesma declaração, os vereadores do PSD/CDS criticam o 

senhor presidente por se dirigir aos empresários do concelho, mas essa atitude merece um 

elogio, pela sua coragem de empenho e sucesso de confiança, que só provocam o 

progresso económico e financeiro do concelho. Nessa mesma declaração, criticam a falta 

de investimento produtivo, no que se refere às infraestruturas, por isso pergunta quem é o 

responsável pela construção da variante, do Centro Escolar, do investimento na zona 

industrial, entre outros. Realçou, ainda, o desenvolvimento a nível social, cultural e 

económico para todas as freguesias, ao contrário do que é afirmado pelos vereadores da 

oposição. Quis, também, fazer referência ao prazo médio de pagamento das faturas aos 

fornecedores, que sofreu uma redução. Trata-se de um executivo que tem sido responsável 

por menos dívida, mais investimento, maior transparência, mais trabalho de excelência, 

mais rigor, respeito reconhecido e muita confiança.=============================== 

===== Entretanto, usou da palavra o Membro da Assembleia António José Tojal Rebelo 

que começou por pedir que a sua intervenção não fosse vista como uma crítica, mas antes 
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como uma reflexão. Assim, questionou a falta de investimento relevante e a ausência de 

investidores de fora, reportando-se aos últimos sete anos. Do ponto de vista da rede viária 

nacional, ficou tudo como estava; o IC26 ficou na mesma e a influência politica que existia, 

continua a existir, mas não tem tradução, nem sequer um calendário para animar e a 

ligação para Viseu ficou como estava. As contas do município são muito interessantes, mas 

tudo depende muito de onde se quer partir e aonde se quer chegar. Em sua opinião, o 

importante é saber o que se passou nos sete anos de governação e deixar o que está para 

trás. Nestes últimos anos, Moimenta não conseguiu fixar população e isso não depende só 

da política autárquica, mas é uma realidade. No atinente à agricultura, referiu-se à tentativa 

falhada de trazer o ministro Capoulas Santos à ExpoDemo. Outro aspeto salientado foi a 

situação do Bairro da Formiga, um bairro que dá mau aspeto à entrada de Moimenta da 

Beira e que continua na mesma. Teria sido bom que o senhor Presidente salientasse que, 

no ano de 2016, há uma receita corrente que não existia, fruto da serra e de o concelho ser 

uma terra de altitude. ===================================================== 

===== De imediato, tomou a palavra o Membro da Assembleia Fábio Ricardo Morgado 

Gomes, que lamentou o facto de se continuar a fazer comparações com o ano de 2005 e 

lembrou que o presente de hoje é o futuro de amanhã. Na sequência da intervenção do 

deputado Carlos Bento, recordou que o SUB não é uma obra do atual executivo e que o IMI 

quase duplicou. ========================================================= 

===== De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia Jorge Mota dos Santos 

que discordou da intervenção do deputado António Tojal. ========================= 

===== Usou, seguidamente, da palavra o Membro da Assembleia Carlos Alberto de 
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Meneses Bento para, em resposta ao deputado Fábio Ricardo, reforçar a mensagem da 

sua intervenção anterior. ================================================== 

===== No uso da palavra, o senhor Presidente da Assembleia dirigiu-se ao deputado 

António Tojal, discordando das suas afirmações. ================================ 

===== Finalmente, para responder às questões formuladas, tomou a palavra o senhor 

Presidente da Câmara, começando por dizer que, apesar de estar em completo 

desacordo com algumas das afirmações, respeita todas as motivações que cada um tem 

para fazer as afirmações que faz, respeita também as condições de desempenho que cada 

um tem e as circunstâncias em que cada um desempenha aqui as suas funções, como 

quer e quando quer. Todavia, lamenta que nunca tenha tido possibilidade de confrontar-se 

com os senhores vereadores na Assembleia, porque gostaria de argumentar com eles na 

presença dos deputados para todos poderem tirar as suas conclusões. Neste momento, a 

maior dívida é com as Águas de Trás-os-Montes, mas, quanto aos restantes fornecedores, 

o prazo médio de pagamento é de cerca de 3 meses; no que se refere aos empréstimos, é 

tudo pago religiosamente. Importa realçar que, na conjuntura atual, os municípios 

portugueses diminuíram 74% (setenta e quatro por cento) o seu investimento, enquanto o 

município de Moimenta da Beira aumenta todos os anos o seu investimento. Manifestou a 

sua intenção de continuar a fazer as comparações com o desempenho do executivo 

anterior, por uma questão de respeito a todo o concelho, à população e aos próprios 

agentes. Tem a certeza de que há de haver quem faça melhor, por isso não teme as 

comparações futuras, na medida em que elas não podem desmentir a situação atual que 

advém de um grande esforço para a diminuição da dívida. Pode dizer-se o que se quiser, 
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mas o certo é que, apesar da diminuição do FEF e de todos os cortes para as autarquias, a 

dívida sofreu uma redução significativa. Relativamente ao IC26, tudo se deve à forte crise 

financeira que assolou o país, no entanto o Presidente da Câmara Municipal de Moimenta 

da Beira foi a única pessoa que, até agora, colocou uma nova fasquia na resolução do 

problema, propondo-se a investir dinheiro no IC26. No atinente à referência à ausência do 

ministro Capoulas Santos, lamentou a atitude do senhor deputado António Tojal e explicou 

as diligências levadas a cabo para resolver os problemas do regadio. Relativamente ao 

Bairro da Formiga, informou que o período de restrição fez com que, ano após ano, 

estejam a ser adiados investimentos em habitação social, porém o Bairro dos Sinos está a 

ser completamente requalificado, porque isso não depende de terceiros, mas do município 

de Moimenta da Beiras e o que depende do município, com maior esforço ou com menor 

esforço, vai sendo feito. No aspeto da resistência ao abandono da população, o concelho 

de Moimenta da Beira é, no conjunto dos concelhos comparáveis, um dos melhores e, em 

muitas circunstâncias, o melhor na região toda. ----------------------------------------------------------

-------No que se refere ao deputado Fábio Gomes, fez questão de realçar que o concelho 

de Moimenta da Beira teve, durante estes últimos anos, o maior investimento de sempre 

incomparável. Também em relação ao IMI, o deputado Fábio afirmou que esse imposto 

tinha duplicado, o que, de facto aconteceu, mas devido à diferença das regras. O distrito de 

Viseu tem vinte e quatro concelhos e o IMI subiu em todos eles. Em conclusão, afirmou que 

esta Prestação de Contas encerra virtuoso para o município de Moimenta da Beira. =====-

------- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto à 

votação, conforme estipulado no n.º 1, do art.º 55.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  
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DELIBERAÇÃO: Após apreciação, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, com vinte e três votos a favor e cinco abstenções dos membros 

da assembleia municipal, José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio Ricardo Morgado 

Gomes, António José Tojal Rebelo, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso e Teresa 

Cecília Coelho Carvalho, APROVAR a Prestação de Contas respeitante ao ano de 2016, 

bem como a aplicação do resultado líquido do exercício no valor de € 1.711.982,09 (um 

milhão, setecentos e onze mil, novecentos e oitenta e dois euros e nove cêntimos), 

repartido da seguinte forma: resultados transitados no valor de € 1.626.382,99 (um milhão, 

seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e dois euros e noventa e nove cêntimos) e 

reservas legais no valor de € 85.599,10 (oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove 

euros e dez cêntimos), correspondendo respetivamente a 95% e 5%, nos precisos termos 

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

=====Terminada a ordem do dia, foram lidas e aprovadas, por unanimidade dos presentes, 

as minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, nos termos 

do disposto no n.º 4, do artigo 58.º, do Regimento da Assembleia Municipal. --------------------

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão, às catorze horas, da qual se 

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

 

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE 
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