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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE DE JANEIRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE ======================================= 

ATA N.º 01/2019  

========== Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, 

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

Extraordinária da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória 

previamente enviada a todos os seus membros. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

----- Após a verificação de quorum, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, após 

cumprimentar todos os presentes, de imediato, e dando cumprimento ao estipulado no n.º 

1, do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, passou-se, então, à realização da 

chamada, verificando-se a presença dos seguintes membros: Alcides José de Sousa 

Sarmento, José Manuel de Andrade Ferreira, Fernando Manuel Trinta Lopes, Carlos 

Alberto de Meneses Bento, Maria Helena Coutinho dos Santos, Celita Maria Pereira Leitão, 

António José de Macedo, Sidónio Clemêncio da Silva, José Manuel Soeiro do Nascimento 

Correia Alves, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Jorge Mota dos Santos, Cristiana 

Vanessa Teixeira Tavares, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Délio Nelson 

Rodrigues da Mariana, Pedro Cláudio Pereira Martins, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, Sidónio da Silva Meneses e os senhores Presidentes da Junta de Freguesia de 
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Alvite, António José Monteiro dos Santos, de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, 

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

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

Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, da Vila da Rua, Rui Pontes 

Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, da União de Freguesias 

Paradinha e Nagosa, André Trindade de Sousa, da União de Freguesias de Pêra Velha, 

Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes e da União de Freguesias Peva e Segões, 

Pedro João de Jesus Sousa. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- O senhor Presidente da Assembleia justificou as ausências do membro da assembleia,  

António Manuel Pinto da Silva e do Presidente da Junta da Freguesia do Vilar, Fernando 

Manuel dos Santos Vilaça. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Também estiveram presentes: o senhor Presidente da Câmara, José Eduardo Lopes 

Ferreira, o Vice-Presidente, Francisco Alexandre dos Santos Gouveia Cardia, e os 

senhores Vereadores Susana Isabel Marques Lemos, António José Teixeira Caiado, João 

Benedito de Deus Xavier, Ana Margarida Lopes Morgado e Cristiano Dias de Almeida 

Costa Coelho.  

----- Deu-se início ao Ponto Um do Período da Ordem do Dia, Concursos – Recrutamento 

de um dirigente intermédio de 2.º grau – designação do júri, nos termos do disposto no 

artigo 13º., da Lei nº. 49/2012, de 29 de agosto, que procede a adaptação à Administração 

Local do Estatuto do Pessoal Dirigente. ----------------------------------------------------------------- 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao senhor 

Presidente da Câmara que fizesse o enquadramento deste assunto, o qual começou por 
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cumprimentar todos os presentes, referindo que este ponto tem a ver com o facto de a 

legislação prever que é da competência da assembleia municipal a designação do júri para 

concursos de recrutamento de Dirigentes do 2.º Grau. -------------------------------------------------

----- Em Moimenta da Beira, existem, concretamente, quatro unidades orgânicas do 2.º 

Grau - quatro divisões que são: a divisão administrativa, a divisão económica e financeira, 

a divisão de obras e serviços urbanos e a divisão de intervenção social e cultural. Esta 

última não tem um chefe de divisão designado por concurso, tem um chefe de divisão que 

está em regime de substituição. -------------------------------------------------------------------------------

----------- Também informou que o município já teve cinco divisões. No momento das 

dificuldades provocadas pela presença da Troika, houve a necessidade de reduzir para três 

divisões. Posteriormente, em 2013, foi possível criar não uma quarta divisão, mas uma 

unidade orgânica que foi provida com o mesmo responsável. Agora, é possível ao 

município alargar um número de unidades orgânicas o que se fez, já em 2017, através de 

um despacho em mobilidade, da competência do presidente da câmara. -------------------------

----------- O que neste momento está em causa é que se pretende abrir um concurso para 

que o dirigente daquela unidade orgânica deixe de estar em regime de mobilidade. A lei 

determina que a composição do júri seja da responsabilidade da assembleia municipal, sob 

proposta da câmara. Passou a citar, o art.º 13.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto “o júri 

de recrutamento é designado pela assembleia municipal, sob proposta da câmara 

municipal” e a proposta de constituição de júri é a que foi aprovada pela câmara municipal, 

em reunião ordinária realizada em 21 do corrente mês. ------------------------------------------------
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----- O que se pede à assembleia municipal é que proceda à designação do júri do 

concurso nos termos que acabam de ser referidos. ============================= 

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

dado que não houve ninguém inscrito, passou-se à votação de forma nominal, nos termos 

do n.º1, do art.º 55.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.======================= 

DELIBERAÇÃO: Após a apresentação pelo Senhor Presidente da Câmara, a Assembleia 

Municipal deliberou, por maioria dos presentes, com vinte e sete votos a favor dos 

senhores Alcides José de Sousa Sarmento, José Manuel de Andrade Ferreira, Fernando 

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

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

José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Jorge 

Mota dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, Délio Nelson Rodrigues da Mariana, Pedro Cláudio Pereira Martins, Maria Dulce 

Rodrigues de Andrade Cardoso, Sidónio da Silva Meneses e os senhores Presidentes da 

Junta de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, de Arcozelos, António 

Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, João Augusto Gomes Oura, de Cabaços, Hélio David 

Ribeiro dos Santos, de Castelo, Victor Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil, José Luis 

dos Santos Rosário, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, da Vila 

da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, da União de 

Freguesias Paradinha e Nagosa, André Trindade de Sousa, da União de Freguesias de 

Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes e da União de Freguesias Peva e 
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Segões, Pedro João de Jesus Sousa um voto contra do Presidente da Junta de Freguesia 

de Baldos, João Augusto Gomes Oura, APROVAR a designação da constituição do júri, 

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

===== Quando eram 10H15, entraram os seguintes membros da assembleia: Fábio 

Ricardo Morgado Gomes, Maria Teresa Adão Chaves e os senhores Presidentes de Junta 

das Freguesias de Caria - representante por delegação de poderes -, Armando Nunes 

Mota, de Passô - representante por delegação de poderes -, Domingos Manuel dos Santos 

Martinho, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira. ================================= 

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

Transferência de competências da Administração Central para as Autarquias Locais e 

Entidades Intermunicipais, no âmbito da Lei-quadro da Descentralização – Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto – Deliberação sobre se pretende ou não exercer a respetiva 

competência, no ano de 2019, relativamente a cada um dos seguintes Decretos-Leis: -----

------- Então, o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal para que fizesse um breve esclarecimento sobre este 

tema, o qual começou por dizer que iria fazer um enquadramento genérico do que aqui 

está em causa e abordar as questões que lhe parecem centrais, nesta discussão. ------------

----- Em primeiro lugar, salientou que o enquadramento será feito de duas formas: por um 

lado, transmitindo à assembleia os dados factuais que dizem respeito à descentralização e, 

por outro lado, emitirá, também, as suas opiniões. ------------------------------------------------------

----- Este processo de descentralização administrativa é, eminentemente, uma questão 

política. Certamente que há um conjunto de apoio técnico que é indispensável para se 
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formar uma decisão política. Referiu que está inscrita, na Constituição da República, a 

obrigatoriedade de progredir na descentralização. Portugal é um país dos mais 

centralizados da Europa. A percentagem da receita pública, para as autarquias locais, é de 

cerca de 17% e a média na União Europeia é de 32%. Isto significa que há, em Portugal, 

uma tradição, segundo a qual, os municípios foram capazes, durante estas quatro décadas, 

de prestar enormes serviços ao País. Em geral, os países mais desenvolvidos são aqueles 

que conseguem aproximar mais a decisão e a execução das políticas dos cidadãos, 

acompanhados, adequadamente, dos meios financeiros para serem executados. Também 

fez uma alusão ao caminho feito pelo Governo e pela ANMP - Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, principalmente nos últimos anos, num processo de negociações 

intenso e difícil, mas que acabou por viabilizar um amplo consenso em diversas áreas 

setoriais para concretizar a descentralização em Portugal – vinte e dois decretos-leis. Hoje, 

nesta Assembleia Municipal, estão em discussão, onze diplomas legais publicados que 

concretizam a transferência de competências para os órgãos municipais em diversas 

áreas, a fim de serem discutidos. -----------------------------------------------------------------------------

----- Continuando, esclareceu que, desde o início do processo de descentralização, até ao 

momento, há um consenso que não foi desfeito entre o Governo, o partido socialista e o 

partido social democrata. Estes dois partidos têm uma larguíssima maioria de 

representação na ANMP e todo este trabalho foi desenvolvido, a partir de grupos 

específicos que foram constituídos entre o Governo da República e a ANMP. -------------------

-----  Nalguns casos, como por exemplo, a saúde, os municípios não quiseram acolher 

todas as competências que, inicialmente, lhe eram propostas serem transferidas, porque os 
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municípios consideraram ser uma área de muita sensibilidade onde têm pouca experiência 

e, portanto, consideraram ser preferível avançar para a descentralização, numa forma mais 

acessível e mais gradual, mas esperava que a descentralização não constitua uma espécie 

de fardo que os municípios tivessem dificuldade em gerir bem, nem deixa de ser um 

avanço muito significativo nas competências dos municípios na aproximação das decisões 

da execução a quem tem de decidir e de executar próximo das populações. --------------------

----- Uma das críticas que se pode fazer à descentralização é que os municípios têm mais 

competências para executar do que para decidir. Na verdade, há várias competências de 

decisão que estão transferidas para os municípios, mas, no futuro, vai haver mais 

competências de decisão. Ultimamente, houve uma alteração à lei das finanças locais que 

enquadrava, no orçamento de estado, um artigo relativo aos fundos de financiamento da 

descentralização. De forma surpreendente, na Assembleia da República, esse artigo foi 

retirado e criou um problema. O Partido Comunista português opôs-se, desde o princípio, à 

descentralização. O Bloco de Esquerda também entende, desde o primeiro dia, que a 

descentralização não deve existir com argumentos que não fazem sentido nenhum e são 

completamente contraditórios com a realidade. O CDS/PP tem tido uma posição meia 

dúbia, em alguns decretos-leis, é favorável e, noutros, é desfavorável. O que tem dito o 

CDS é que, em geral, é favorável à descentralização, mas há certos aspetos da 

decentralização com que não concorda. --------------------------------------------------------------------

----- Terminou esta abordagem dizendo que Portugal tem, hoje, as condições que tem, 

muito graças à ação dos municípios portugueses, com os meios e as condições que têm 

tido. Não estamos ainda mais longe, no nosso nível de desenvolvimento, porque não temos 
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tido atempadamente a descentralização de competências que agora se pretende fazer. O 

essencial é que haja proximidade nas relações, entre quem decide e as pessoas que 

usufruem dessas decisões. É quase incompreensível que os autarcas do país, que 

sofreram tanto com o centralismo, não tenham um grande entusiasmo pela 

descentralização. Compreende bem que alguns autarcas beneficiaram, durante décadas, 

com o centralismo, e queiram, agora, opor-se à descentralização. Com a descentralização, 

há um conjunto de recursos que deixa de estar genericamente centralizado em Lisboa e no 

Porto e passa a ser disseminado pelo país. Deu o exemplo da ação social. Atualmente, a 

segurança social funciona com um pilar em Lisboa, outro pilar em cada uma das sedes 

distritais e, depois, é o resto do país. No caso de Moimenta da Beira, os técnicos que 

fazem a cobertura do território estão centralizados em Viseu e é a partir dali que ramificam 

para os territórios e regressam sempre a Viseu. Aí, criam inteligência e desenvolvimento, 

só nas capitais de distrito. Com a descentralização, uma parte significativa destes técnicos 

vai trabalhar a partir dos municípios e, noutros casos, também nas intermunicipais, porque, 

aliás, esta descentralização é para os municípios, entidades intermunicipais e para as 

freguesias. Esta aproximação não é, apenas, a nível da decisão, é das condições, porque 

não há condições para o interior se desenvolver, enquanto existir esta sangria, que leva a 

um decréscimo da população. Compreende que, a longo prazo, quem assim pense no 

litoral vai sofrer com as decisões, mas que, a curto prazo, quem viu reforçados os seus 

meios, ao longo destas décadas, não é a favor da descentralização. ------------------------------

----- Como já referiu, há vinte e dois decretos-leis setoriais que concretizam a lei da 

descentralização – Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, a qual diz como vai ser a 
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descentralização e que vão existir decretos-leis setoriais que correspondem às áreas que 

foram consensualizadas entre o Governo e ANMP. -----------------------------------------------------

----- Nesta assembleia, estão onze diplomas setoriais que foram publicados no ano transato  

e, nos termos da lei, após a sua publicação, entram em vigor, sessenta  dias para os 

municípios assumirem aquelas competências, a não ser  que, naquele prazo  de sessenta  

dias,  a assembleia municipal  se pronuncie negativamente, em relação a algumas 

daquelas competências, ou seja, os municípios que queiram assumir as competências e 

que não queiram reunir a assembleia municipal assumem-nas automaticamente, nos 

próximos dias, porque termina os prazos entre o dia 31 de janeiro e o dia 2 de fevereiro. ---- 

----- Esta não pareceu uma boa estratégia, entendendo que isso não pode acontecer por 

omissão e tem de ser decidido na assembleia municipal. Esclareceu que esta ideia não 

constitui nenhuma critica aos municípios que vão assumir as competências por omissão. A 

assembleia municipal existe para este efeito e é no seio do órgão que as decisões têm que 

ser tomadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, contextualizou e explicou as competências que não têm associado um 

pacote financeiro significativo que tenha a ver com as transferências, porque delas 

resultam encargos financeiros para os municípios, que  são compensados e até, nalguns 

casos, excedidos pela cobrança de taxas, isto é, destes onze diplomas,  não há uma 

associação direta a financiamento que possa condicionar a nossa decisão. A questão do 

financiamento tem sido a “pedra de toque” de quem entende que não deve assumir isto, 

porque ainda não estão decididas as questões do financiamento. ----------------------------------

----- Em primeiro lugar, o que a lei diz sobre o financiamento é que ele será transferido para 
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os municípios, na medida em que forem assumindo as competências e nos montantes que 

o Estado gasta para esse efeito. ------------------------------------------------------------------------------

----- Nós temos um passado que nos deixa apreensivos, porque, de facto, até agora, nunca 

houve esta transferência de competências, o que tem havido é acórdãos bilaterais entre o 

Estado e os municípios, para transferir algumas competências e alguns envelopes 

financeiros. É verdade que, até agora, não num processo de descentralização, porque ele 

nunca existiu, cada vez que os municípios assumem competências, não tem sido suficiente 

o envelope financeiro. Portanto, existe esse receio, especialmente pensando no passado, 

porque não sabemos ainda o que nos vai acontecer, agora, a não ser o que está na lei. A 

lei, ao ser cumprida, os municípios vão receber, competência a competência, os valores 

que o Estado gasta para esse efeito. Quando os municípios assumirem a competência da 

educação também vão receber os edifícios, mas só os recebem, quando aceitarem as 

condições de transferência e o pacote financeiro associado à sua requalificação e à sua 

reconstrução, se for o caso. Significa que, mesmo quando aqui chegar, temos de ter, 

previamente, informação detalhada dos valores que estão associados a cada uma das 

competências e só as assumimos, se chegarmos à conclusão que isso é benéfico, em 

termos de relação financeira para o município. -----------------------------------------------------------

----- Crê que não devemos descurar o efeito financeiro da descentralização, porque ele é 

muito importante e não podemos, por um lado, desconhecendo os seus contornos, fugir 

deles, até porque nós temos, como sempre temos tido, a capacidade de fazer evoluir o que 

nos diz respeito. Em geral, estas onze competências têm esta relação com o 

financiamento, têm também as implicações que estão em cada um dos decretos-leis 
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setoriais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Terminou com um enquadramento cronológico. Em julho de 2016, a ANMP emitiu um 

parecer favorável à proposta de lei da descentralização. Entretanto, de 2016 a 2018, houve 

um trabalho intenso, momentos em que, de parte a parte, quase que parecia um diálogo de 

surdos, porque os argumentos, por vezes, extremavam-se. Em agosto de 2018, foi 

publicada a Lei n.º 50/2018 - Lei-quadro das transferências de competências para as 

autarquias locais. Em novembro de 2018, foram publicados estes onze decretos-leis 

setoriais. Em 8 de janeiro de 2019, na sequência da retirada do artigo relacionado com o 

fundo de financiamento da descentralização da Assembleia da República, a ANMP reagiu e 

pediu ao Governo e aos partidos políticos que clarificassem qual o procedimento legal que 

garante o financiamento do processo de descentralização, exigindo que aquela clarificação 

fosse efetuada antes da publicação e da entrada em vigor dos decretos-leis setoriais 

restantes, que são os que acarretam implicações financeiras. O Governo respondeu, 

dizendo que, no dia 11 de janeiro de 2019, e citou “os mecanismos necessários à execução 

financeira dos diplomas setoriais serão expressamente previstos no decreto-lei de 

execução orçamental no orçamento de 2019”. No dia 16 de janeiro, a ANMP reuniu, de 

novo, e deliberou aceitar o compromisso do Governo e reiterar que as habilitações dos 

restantes decretos-leis devem ser feitas de modo que os órgãos municipais possam 

deliberar, na sessão ordinária de abril. No dia 22 de janeiro, foi publicada a Resolução n.º 

62/2019 da Assembleia da República, que recomendava ao Governo que apresentasse à 

Assembleia da República os montantes de fundo de financiamento da descentralização. 

Nos dias 24 e 25 do corrente mês, foram publicadas duas declarações de retificação de 
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meros lapsos. Terminou como começou, esta descentralização é, em seu entender, uma 

oportunidade para os municípios portugueses prestarem melhores serviços às suas 

populações e, portanto, esta descentralização, não sendo, como não poderia ser, uma 

descentralização perfeita, é um instrumento de desenvolvimento verdadeiro, especialmente 

para os territórios que têm sido objeto de um grande centralismo. Na verdade, crê que é útil 

a discussão que vier a ocorrer nesta reunião, mas cada um a encaminhará como melhor 

entender. O essencial é a oportunidade de decisão política que nunca nos foi dada, 

durantes estes 40 anos. O que estamos, agora, a discutir é se queremos assumir estas 

competências, no ano de 2019 ou não, porque a Lei-quadro das transferências de 

competências para as autarquias locais também diz que, a 1 de janeiro de 2021, os 

municípios assumem-nas todas. Portanto, o que está em causa é se o processo se inicia 

já, ou se esperamos mais dois anos. Para o senhor Presidente da Câmara, a resposta está 

dada, estamos à espera há demasiados anos e devemos assumir já. ================= 

===== Entrou, o membro da assembleia Joaquim Filipe Santos Rodrigues. ============ 

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

tendo dado a palavra ao Membro da Assembleia Municipal Fernando Manuel Trinta 

Lopes que, após os cumprimentos, começou por referir que, em relação a este assunto, os 

deputados da coligação Unidos pelo Futuro reiteravam a posição assumida na Assembleia 

Municipal de 27 de setembro do ano transato. Salientou que são a favor da 

descentralização e consequente transferência de competências para as autarquias, mas 

não a qualquer custo, nem de qualquer maneira. Entendem e concordam que é preciso dar 

mais poder aos municípios para um efetivo e melhor desenvolvimento económico e social 
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de toda a população; entendem que esse é o caminho para aumentar a legitimidade da 

função autárquica no futuro; entendem que a autonomia das autarquias sai reforçada e 

abre-se a possibilidade de determinar políticas próprias em certas áreas, quando exista, 

obviamente, um plano de intervenção para o futuro de cada setor; concordam que o poder 

de decisão deve estar mais próximo das pessoas, no entanto, não pode haver decisão bem 

tomada, ainda que mais próxima do cidadão, se não existirem recursos técnicos, humanos 

e financeiros para a sua concretização. Consideram que este processo de 

descentralização, por tão obscuro que é, merece ser rejeitado, até porque não se vislumbra 

qualquer garantia de que possa chegar a bom porto. Para além disso, não veem vantagens 

em assumir responsabilidades e competências em determinadas áreas, sem a certeza de 

que os apoios financeiros chegarão, pois, se tal não acontecer e para assegurar o seu 

cumprimento, poderá estar-se a pôr em causa a sustentabilidade financeira do município. 

São de opinião que o processo não foi bem conduzido, desde a sua nascença, e, enquanto 

não estiverem asseguradas as condições necessárias para a assunção dessas 

competências, a assembleia não as deveria aprovar. Para além disso, acham prematuro 

entrar já neste processo, até porque, não tendo havido, na Assembleia da República, 

consenso na aprovação dos decretos-leis que definem as funções que se irão votar, 

estaremos sujeitos a que, daqui a um ano, se reverta este processo, porque vamos ter 

eleições em outubro e o Governo que sair dessas eleições pode, eventualmente, ter outro 

entendimento sobre essa matéria e não querer levar o processo avante. ============== 

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

de Macedo que, após os cumprimentos, leu a seguinte declaração de voto: “Esta matéria 
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da Transferência de Competências da Administração Central para as Autarquias Locais 

merece uma reflexão séria e aprofundada, para se perceber, neste momento, se o 

município está preparado para receber todas e cada uma dessas competências e poder 

exercer melhor essas competências a favor das populações e do seu território. Fizemos 

essa reflexão, pois entendemos que este processo de descentralização constitui uma etapa 

importante na vida do Poder Local, naquilo que é a sua génese, ou seja, a melhoria da 

qualidade de vida das populações, por via da proximidade e do conhecimento concreto das 

realidades locais. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Numa primeira abordagem, consideramos que a ideia é boa, num país excessivamente 

centralizado e que apresenta fortes bloqueios e inegáveis constrangimentos à coesão 

social e territorial e ao desenvolvimento das regiões esquecidas do interior. É globalmente 

aceite que o poder mais próximo dos cidadãos, como é o caso do Poder Local, se traduz 

em condições mais favoráveis para responder, com superior eficiência e maior eficácia, aos 

problemas do território e dos cidadãos, por os conhecer melhor e pela natureza e tempo de 

decisão. No entanto, sendo a proximidade e o conhecimento da realidade concreta aspetos 

essenciais, estes não são os únicos aspetos a ter em conta. -----------------------------------------

----- Todos aceitamos que um euro gasto no Poder Local é mais eficaz do que um euro 

gasto no Poder Central, o que significa que, com os mesmos recursos, o Poder Local será 

mais eficaz e alcançará melhores resultados a favor das populações e dos territórios. 

Significa, portanto e em tese, que deveríamos, desde logo, aceitar as transferências e 

desenvolver as competências necessárias para tornar o território mais competitivo e 

melhorar a qualidade de vida das populações. ------------------------------------------------------------
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----- Mas depois surgem os tais outros aspetos a ter em conta. É preciso avaliar, na prática, 

as vantagens de cada um dos diplomas em questão, saber se a autarquia está preparada 

para receber já cada uma das competências previstas nos 11 diplomas aqui em 

apreciação, no sentido de garantir proximidade, melhoria dos serviços e maior eficácia na 

execução dessas competências. Mas é preciso, igualmente, conhecer as despesas e o 

envelope financeiro subjacente para cada uma das competências a transferir. ------------------

----- E, verdadeiramente, não temos esta informação e as correspondentes garantias! 

Corremos o risco de estarmos a passar um cheque em branco ao Poder Central, que pode 

vir a traduzir-se não na transferência de competências, mas na transferência de encargos e 

de responsabilidades financeiras acrescidas. Todos sabemos que o município de Moimenta 

da Beira, já tem os seus problemas, os seus encargos e as suas dificuldades, não 

precisando de mais “dores de cabeça”. Precisamos sim de soluções e não de problemas. 

Temos assistido muitas vezes à tendência do Poder Central para “pendurar-se” e “usar” o 

Poder Local para os encargos em diversas infraestruturas locais e depois o mesmo Poder 

Local, que investiu “em vez do Estado”, ficar de fora no que toca às decisões da eficácia 

dos serviços apoiados. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Esta descentralização e transferência de competências devem efetivamente ser um 

veículo que contribua para a redução das assimetrias regionais, assegurar que não haja a 

descriminação de nenhum cidadão, aumentar a coesão social e territorial nacional e não o 

seu contrário! Por isso é que, neste processo, o conhecimento do instrumento financeiro, 

dos meios e recursos para cada uma das competências, é extremamente importante, 

mesmo determinante! --------------------------------------------------------------------------------------------
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----- No momento em que estamos aqui a discutir se aceitamos para 2019 este pacote de 

11 diplomas de descentralização de competências (ou transferência de encargos), 

desconhecemos completamente os impactos futuros para o Município de Moimenta da 

Beira no plano orçamental, financeiro e outros, precisamente porque desconhecemos as 

despesas que isso irá representar e o “bolo financeiro” que o Poder Central está disposto a 

disponibilizar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Feita esta reflexão, que nos parece essencial, e procurando dar o nosso contributo 

também do ponto de vista mais concreto e específico sobre cada um dos diplomas e a 

decisão de aceitar, já para 2019, ou adiar esta decisão, somos de opinião que é preciso 

fazer este caminho da descentralização, sim, mas é necessário, também, dar passos 

seguros e, eventualmente, correr e assumir alguns riscos, tendo por base a assunção de 

que precisamos dinamizar, criar novas dinâmicas e agarrar novos desafios que satisfaçam 

as necessidades das pessoas e promovam o desenvolvimento dos territórios, sempre 

numa lógica intermunicipal, regional e, naturalmente, contribuindo para a soma nacional.----

------ O município de Moimenta da Beira precisa de criar dinâmicas fortes, fazer acontecer 

coisas novas, captar investimento privado, apoiar e estimular as empresas e o comércio 

local, tornar o município atrativo quer do ponto vista turístico, quer no aspeto económico, 

social e cultural, bem como ao nível da formação e emprego. A descentralização e 

transferência de competências poderá ser com certeza um valioso contributo para esse 

desiderato, associado à capacidade e iniciativa que o executivo deverá ter. No entanto, 

lamenta-se que este processo peque por não vir acompanhado de toda a informação 

necessária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Consideramos, assim, que, apesar de ser importante iniciar este caminho, devemos 

fazê-lo com precaução e aceitar, nesta fase, para 2019, apenas algumas das 

transferências de competências previstas nos 11 diplomas apresentados, nomeadamente, 

aquelas que possam dar maior garantias de não falhar, de fazer correr menores riscos e 

dar garantias de melhor qualidade de vida para os munícipes, deixando para 2020 uma 

primeira avaliação, para depois avançar, com carácter obrigatório, mas já com mais solidez 

e experiência, em 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----  Propomos, assim, aceitar a transferência de competências apenas relativamente 

aos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro – concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da autorização de 

exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo; 

Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro – concretiza a transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio das estruturas de atendimento ao 

cidadão; Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro – concretiza a transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio da habitação; Decreto-Lei n.º 

106/2018, de 29 de novembro – concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio da gestão do património imobiliário público sem utilização; 

Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro – concretiza a transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio do estacionamento público.--------------

----- Quanto aos restantes diplomas, achamos que deveriam ser deixados para quando o 

Poder Central se dignar complementar a informação com o respetivo “envelope financeiro”, 

para que a análise possa ser mais avalizada”. ================================== 
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===== Entrou a membro da assembleia Susana Duarte Morais. ==================== 

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

Ferreira que, após os cumprimentos, leu e entregou a declaração de voto da bancada do 

PPD/PSD, do seguinte teor: “A transferência de competências da Administração Central 

para as Autarquias Locais, no âmbito do quadro da Descentralização, é um processo frágil, 

pouco claro, pouco transparente e pouco amigo dos concelhos do interior, deveria ser 

implementado de forma gradual e faseada, devidamente acompanhada de todos os 

mecanismos necessários para satisfazer estes compromissos. --------------------------------------

----- É salutar nós vermos a presença do Estado, no interior do nosso território, com os 

municípios a participar na gestão dos serviços públicos, no entanto, antes da transferência 

destas e de outras competências, deveria ser feito um levantamento das necessidades, do 

estado das infraestruturas, dos recursos humanos e financeiros; ------------------------------------

----- Descentralizar, dar competências ao Poder local é um ato digno, mas descentralizar 

sem financiar devidamente as competências transferidas, não passa de uma ilusão; ---------

----- A transferência de funções dos órgãos do Estado para os Municípios é um mecanismo 

de concretização da descentralização administrativa e de autonomia do pode local. 

Pergunta-se, quais os valores a transferir do Estado central para as autarquias? ---------------

----- Quanto vai receber a Câmara Municipal de moimenta da Beira por cada competência? 

----- Há ou não, uma grande incerteza sobre os termos do “ Fundo de financiamento da 

Descentralização”, que irá financiar as novas competências dos municípios? -------------------

----- Há ou não uma grande indefinição por parte do Estado central dos valores a transferir? 

----- Há ou não, falta de informação para receber estas competências? ---------------------------
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----- Se não houver um benefício assinalável para as nossas populações, para quê aceitar 

já, a transferência das competências? ----------------------------------------------------------------------

---- Se com estas transferências, estes 11 Dec.Lei, tanta polémica e contestação causaram, 

quando chegarem os mais relevantes, para as autarquias, como Educação, a Saúde e a 

Cultura, como será? ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há uma questão fundamental em todos estes processos é o financiamento das 

mesmas, para que os mesmos possam ser sustentáveis. ---------------------------------------------

----- Não podemos aceitar que a descentralização de competências seja feita 

exclusivamente para libertar o Estado dos custos da manutenção dos equipamentos 

descentralizados; --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aceitar a descentralização de competências pelas autarquias locais, sem serem 

acompanhadas dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais adequados é um risco, 

que poder pôr em causa a estabilidade financeira e a autonomia dos municípios; --------------

----- Devemos estar sempre disponíveis e dispostos a assumir as competências que 

permitam prestar um melhor serviço às populações, mas com as devidas contrapartidas 

inerentes a essas novas competências; --------------------------------------------------------------------

----- Se temos que as aceitar até 2021, que no mais breve espaço de tempo, haja um 

compromisso sério, claro e responsável entre o governo e as autarquias locais, de modo a 

que o governo garanta que estabelecerá os mecanismos necessários à execução 

financeira dos diplomas e publique atempadamente e permita aos municípios e aos seus 

órgãos, toda a informação relevante e subjacente a estas transferências de competências, 

para se puderem devidamente apreciar e decidir. --------------------------------------------------------
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----- É por tudo isto que a bancada do PPD/PSD se abstém na deliberação sobre a 

Transferência de competências da Administração Central para as Autarquias Locais”.  

===== No uso da palavra o Membro da Assembleia Municipal José Manuel do 

Nascimento Correia Alves, após os cumprimentos, referiu-se à Lei-quadro da 

Descentralização, no que diz respeito aos recursos financeiros, em termos de contribuição 

do Estado para as Autarquias, dado que este processo está pouco definido no Diploma. 

Questiona o senhor Presidente se vai haver mais recursos financeiros para os Municípios, 

face à atribuição destas novas competências e se o correspondente pacote financeiro se 

encontra definido, uma vez que, tendo em conta o previsto no nº 5  do artº 5º deste Dec. 

Lei nº 50/2018, onde se refere que “os recursos financeiros previstos contribuam para a 

sua concretização…” não refere em que parte ou com quanto contribuirão, o que lhe 

parece deixar uma margem de insegurança pouco aceitável aos decisores municipais que, 

aprovando e aceitando estas novas competências, terão de garantir consequente verba 

financeira para as garantir. Relativamente a este Dec. Lei nº 50/2018, parece-lhe que, 

estabelecendo uma comparação, que todos entendem, com a área das obras e construção, 

que o mesmo é mais um estudo prévio do que um projeto de execução, uma vez que dá 

uma ideia do que se pretende, mas não concretiza suficientemente para se ter a segurança 

e o conhecimento necessários de como o executar e recorrendo a que meios; o que 

equivale a lançar uma obra sem se ter o projeto bem definido, como é indispensável para 

evitar constrangimentos que ponham a sua correta e sustentada execução em risco. É 

disso que se trata e que entende que deveria ser previamente bem esclarecido pelo 

Governo, uma vez que concorda, na generalidade, com a necessidade de descentralização 
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do poder, nomeadamente no que diz respeito às áreas que são específicas de cada 

território, porque os decisores locais as conhecem muito melhor e as podem adaptar às 

necessidades concretas de cada Região e/ou Município”. ======================== 

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

Presidente da Junta de Freguesia de Baldos, João Augusto Gomes Oura. ============= 

===== Foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Municipal Carlos Alberto de 

Meneses Bento que passou a ler, o seguinte: “Está na hora de assumirmos o que 

andamos a pedir e a defender durante muitos anos. ----------------------------------------------------

----- Este é momento de dar voz ao interior, de decidirmos o que realmente queremos, se a 

responsabilização consciente, tornando próximas as regiões aos seus cidadãos, ou se 

queremos a continuação consciente, tornando próximas as regiões aos seus cidadão, ou 

se queremos a continuação de centralismo, protegendo os grandes, asfixiar e esmagar os 

pequenos, pequenos esses que já deram provas de serem grandes e que ainda podem ser 

maiores e autónomos se nos deixarem a política de decisão. ----------------------------------------

----- Entendo e defendo que os municípios conhecem melhor a realidade, a realidade dos 

seus territórios e das suas gentes, daí que quanto maior for o conhecimento, melhor será a 

sua decisão nas suas prioridades, podendo utilizar de uma forma mais justa e cooperativa 

todos os seus recursos. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao trabalho acrescido, também poderá ser positivo no âmbito da criação 

de mais emprego e fixação de pessoas no nosso concelho. ------------------------------------------

----- É pertinente correr o risco de assumirmos estas competências. -------------------------------

------ O nosso executivo já deu provas de grande engenho no que diz respeito à gestão dos 
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recursos do nosso município. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Esta descentralização é sinónimo de um processo evolutivo, que permite às autarquias 

ter uma verdadeira capacidade de ação e decisão na gestão. ----------------------------------------

----- A nossa prioridade deve passar por servir melhor os cidadãos e esta deve ser a razão 

principal para todos envidarmos esforços na proatividade, na capacidade e afirmação, de 

forma a que esta oportunidade seja assumida por todos nós e colocarmos uma vez mais o 

nome de Moimenta da Beira nas boas decisões. ---------------------------------------------------------

----- Acredito que estamos numa fase de viragem, que estamos no caminho da 

descentralização da responsabilização de todos e dar voz ao interior. -----------------------------

----- Andamos a dizer que queremos a descentralização, então este é o momento de 

assumirmos as nossas convicções, os nossos desejos, não hesitando. ---------------------------

----- Não devemos passar a mensagem de que não somos capazes, mas sim o contrário, 

dizermos a uma voz, sim, será e faremos muito melhor, termos muito mais capacidades 

porque nos conhecemos todos uns aos outros. -----------------------------------------------------------

----- Temos de dar responsabilidade e poder aos órgãos autárquicos para servirem todos os 

recursos e tomarem as opções de gestão mais adequadas, de forma a poderem servir 

melhor todos os interesses da sua comunidade. ---------------------------------------------------------

----- Eu voto sim a todos os diplomas, pois um homem sem sonhos e sem objetivos é um 

homem sem alma ou de alma morta”. ======================================== 

===== Também usou da palavra o Membro da Assembleia Municipal Pedro Cláudio 

Pereira Martins que, após os cumprimentos, solicitou alguns esclarecimentos sobre todo 

este processo de descentralização, salientando que todos os presentes estão de acordo 
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com a descentralização, mas não com o processo e a forma como está a ser conduzido. 

Colocou algumas questões: -------------------------------------------------------------------------- ---------

----- Desconhece, a posição da CIMDouro relativa à posição que o senhor Presidente da 

Câmara tem, se são a favor destes onze decretos-leis, ou não. -------------------------------------

----- Quis saber se o orçamento de 2019 está a ser executado com as transferências de 

competências, ou se é necessário proceder a uma retificação ao orçamento. Em seu 

entender, era muito mais sensato esperar por 2020 e poderiam ser corrigidas algumas 

situações que, eventualmente, poderão não estar tão bem quanto isso. --------------------------

------Como se saberá quais os imóveis que virão a ser transferidas para Moimenta da Beira. 

----- Por último, quis saber como será com a Educação e a Saúde, ainda não do âmbito 

destes diplomas.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, tomou a palavra o Presidente da Assembleia Municipal, Alcides José 

Sousa Sarmento, que começou por falar no percurso de descentralização da Europa, mas 

não em Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Tem preferência pela via da regionalização e receia que se caminhe para uma 

excessiva municipalização. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Questionou, por que razão havemos de esperar, se a descentralização traz mais 

proximidade e a legitimidade é um valor acrescentado. Em algumas situações, 

principalmente pelas juntas de freguesia, é legitimar muito do que já é feito. ============ 

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

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

===== Para responder às questões, o Presidente da Assembleia Municipal concedeu a 
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palavra ao Presidente da Câmara Municipal que começou por dizer que ficava satisfeito 

por mais uma boa discussão. Pede, uma vez mais, que não levem a mal o contraditório e 

que procura atacar os argumentos dos deputados, como eles atacaram os seus, com toda 

a legitimidade. Na sua intervenção inicial, não fez uma referência concreta. Uma parte dos 

Decretos-Lei setoriais que se discutem são, em simultâneo, para os municípios e para as 

comunidades intermunicipais. Relativamente as estes, aos que dizem respeito em conjunto 

ou exclusivamente às entidades intermunicipais, a sua aceitação pela entidade 

intermunicipal depende da aprovação de cada uma das assembleias municipais que integra 

a respetiva comunidade. O que significa que a aprovação da assembleia municipal de 

Moimenta da Beira e de qualquer uma das outras assembleias municipais é condição sine 

qua non para que a entidade intermunicipal assuma as competências que lhe estão a ser 

transferidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta ao deputado Fernando Trinta, que classifica este processo de obscuro, 

volta a repetir que o processo foi alvo de uma apertada discussão, no seio da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, com debate permanente, e, no Governo, desde 2016. 

A abordagem a cada uma das matérias que acabou por dar origem a estes decretos-leis 

setoriais foi feita de forma completamente exaustiva. Portanto, à luz da verdade, não pode 

aceitar que se fale de obscuridade, porque este processo é tudo menos obscuro, de tal 

maneira que toda a gente no país sabe o que se passa com a descentralização, dadas as 

opiniões favoráveis e desfavoráveis. Significa que houve um debate permanente entre 

todas estas instituições. Não era viável que esta discussão se fizesse fora das instituições. 

Mesmos entre as instituições, a ANMP e o Governo, a densidade das matérias que estão 
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em causa provocam uma grande dificuldade de construção da decisão. Se não fosse do 

âmbito das instituições, não era possível. Basta, aliás, ver quais são os posicionamentos 

que estão dentro da assembleia municipal e que, em alguns casos, são completamente 

opostos às decisões partidárias gerais sobre a matéria. -----------------------------------------------

----- Se não tivesse havido a sensatez de formar um acordo geral sobre a descentralização, 

ela, porventura, não aconteceria. Admite que nem tudo correu bem neste processo e não 

lhe é difícil admitir que era possível que tudo se tivesse desenrolado de forma mais 

próxima, talvez, mais comunicada. Acredita que a obscuridade que descortina neste 

processo é uma falha de comunicação e crê que existiu. Deveria ter havido uma 

comunicação muito maior. Não foi formada uma estratégia de comunicação que permitisse 

que, com a maior clareza, hoje, se soubesse tudo o que está disponível para todos, uma 

vez que os diversos progressos estiveram acessíveis publicamente, não apenas, nos 

órgãos, mas nas diversas comunicações que foram feitas. --------------------------------------------

----- Quem olhar para esta matéria pode tirar a conclusão que o senhor deputado Pedro 

Cláudio tirou, segundo a qual, o acordo e a confiança se forame degradando, mas não é 

verdade, porque, até hoje, o acordo mantém-se intacto e os dois partidos nos órgãos 

respetivos da ANMP têm respeitado este acordo. Outra coisa é que cada um dos 

presidentes de câmaras entenda, por circunstâncias particulares, que, no seu município, 

em concreto, as competências não devem ser todas aceites imediatamente, isto significa o 

seguinte: para a generalidade dos municípios portugueses, a descentralização é boa e tem 

de ser para já, mas para o seu município, em concreto, não tanto. Referiu que não alinha 

neste tipo de estratégia, porque o que é bom para o país tem de ser bom para o nosso 
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município e os riscos que tivermos de correr para fazermos uma boa descentralização são 

riscos que temos de correr todos. Não partilha o egoísmo, segundo o qual, havendo 

dúvidas, não é possível chegar a uma fase de aprovação de um processo de 

descentralização. Respeita todas as posições, mas esta abordagem foi a que impediu, 

sempre, que se fizesse a descentralização em Portugal. Há quem entenda que as 

autarquias locais são um conjunto de pessoas que são de responsabilidade e não podem 

ter mais competências e que é importante para as populações que estão em Moimenta da 

Beira que alguém, no Terreiro do Paço, decida o que aqui vai fazer todos os dias. Há quem 

considere que isto é assim, porque não conhecem quem cá está. No momento em que foi 

criada uma plataforma de acordo quanto ao essencial, não valerá a pena sobreavaliar o 

particular em relação ao essencial. Não compreende como o PPD/PSD, que esteve e 

participou em todas as reuniões, em todas as discussões, tendo os seus representantes 

chegado a um acordo, pode vir discordar. A democracia é a representatividade e nós temos 

que nos sentir representados, sob pena de não ser possível chegar a nenhum consenso 

verdadeiro. Portanto, não vê como é possível, depois de todas as oportunidades de 

construir uma solução, por mera estratégia politica partidária, haver quem diga que fazia de 

outra maneira, deviam ter expressado essa opinião quando as discussões foram tidas. O 

senhor deputado Pedro Cláudio disse: “até parece que esse acordo se foi esboroando” e, 

de facto, até parece, olhando para o que se diz, parece, mas, na realidade, não foi. ----------

----- Para responder ao senhor deputado Fernando Trinta sobre a questão dos decretos-leis 

não terem tido consenso, esclareceu que eles são do Governo, onde, como se sabe, não 

há consenso, portanto, foram avocados os decretos-leis para discussão na Assembleia da 
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República, mas não é que não haja consenso, o que não há é relativamente aos decretos-

leis. Os partidos entendem que devem levar a discussão estes decretos-leis que estão 

publicados, aprovados e homologados. --------------------------------------------------------------------- 

----- Compreende as estratégias de cada um dos partidos, em cada uma das matérias, mas 

há consenso, porque este consenso foi formado entre o governo e a ANMP e é esta que 

representa todos os municípios. ------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao senhor deputado António Macedo que pergunta se o município está 

preparado para assumir estas competências, é uma pergunta que tem dado muito mal 

resultado. Felizmente, esta lei permite a todos os municípios que, em simultâneo, tenham 

acesso a esta avaliação de competências. Se a avaliação fosse feita município a município 

e só pudessem assumir as competências os municípios que, depois de uma avaliação, 

demonstrassem estar preparados, íamos incorrer no erro que cometemos durante este 

tempo todo. O município de Moimenta da Beira está preparado e, se não estiver, prepara-

se. Os territórios, os municípios, as pessoas que nunca conseguiram preparar-se, por 

causa do centralismo reinante, são os primeiros que têm de se preparar para a 

descentralização e têm de exercer, de forma competente, as tarefas que vão ser 

descentralizadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao deputado António Macedo, em relação à questão financeira que foi 

porventura a questão principal que apresentou, gostaria de perceber por que escolheu 

estas competências e não as outras.  Ao desagregar uma a uma, a conclusão é que o que 

está em causa é uma questão de princípios, não é esta ou aquela competência. É uma 

questão, ou não, de valorizarmos a descentralização e de sabermos se querermos correr 
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ou não o risco de construir a descentralização. Em 2021, vamos ter que assumir as 

competências, portanto, não é correto deixarmos alguns correrem o risco e, depois, em 

2021, vamos colher todos os louros. -------------------------------------------------------------------------

----- No que diz respeito ao senhor deputado José Ferreira, que entende que a 

descentralização deveria ser gradual, não compreende ao que se refere, pois esta é uma 

descentralização completamente gradual, à luz de muitos interventores políticos. 

Acrescentou, ainda, que o município de Moimenta da Beira está preparado e, se não 

estiver, prepara-se. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao levantamento das próprias transferências, a lei prevê que, nas 

competências que têm implicações financeiras, esse levantamento tem de ser entregue a 

cada um dos municípios, antes de assinar o acordo de transferência. Portanto, é quase 

incompreensível que, até agora, o governo não tenha planificado todos os “dossiers” que 

têm a ver com a informação que já está recebida, porque este processo de 

descentralização é um processo único e pode haver algumas dificuldades. A generalidade 

dos dados está recolhida, no entanto, a ANMP, na sua última reunião do conselho diretivo, 

tomou uma deliberação que é: “aceitamos o que diz o governo sobre as transferências 

financeiras”. O que está a cancelar o financiamento é fruto da retirada de um artigo do 

orçamento. O que está escrito é que o valor correspondente a cada uma das competências 

sai diretamente do respetivo ministério, onde, evidentemente, tem de estar inscrito, que é 

no orçamento e, depois, no orçamento municipal. Estas medidas podem ser uma forma de 

libertar o estado, mas acontece muito nos países mais desenvolvidos, que têm resultados 

melhores do que nós por seguirem esta estratégia de desenvolvimento. Não podemos 
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querer que as nossas regiões se desenvolvam, se não assumirmos capacidade de decisão 

e de evolução. Se não tivesse sido a capacidade mútua de fazer um acordo para esta 

matéria, provavelmente, a descentralização nunca existia. Do seu ponto de vista, deveriam 

ser todos os municípios a tornar irreversível a descentralização, assumindo já as 

competências. Depois de os municípios estarem a realizar de forma competente os 

desempenhos destas funções, a descentralização será irreversível. -------------------------- -----

------  Em seguida, respondeu ao deputado Correia Alves, para dizer que o n.º 5, do artigo 

5.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, se refere a uma outra questão, não tem o 

enquadramento que lhe dá, salvo melhor opinião, reporta para o n.º 1 e o que diz o n.º 5, 

do artigo 5.º é o seguinte: “ Os recursos financeiros adicionais previstos no n.º 1 contribuem 

para assegurar o cumprimento dos objetivos de participação na receita pública 

estabelecidos no Programa Nacional de Reformas”. Isto significa que existe um Programa 

Nacional de Reformas, com a previsão de um conjunto de medidas, que se cruza com a 

descentralização. Este n.º 5, o que quer dizer é que este valor, também, está alocado ao 

Programa Nacional de Reformas. Quanto à questão de ser um projeto de execução ou um 

estudo prévio, entende que, quando se tem um projeto de execução, executa-se e, depois 

origina-se a obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao deputado Pedro Cláudio, referiu que, relativamente à posição da CIMDouro, 

ela não pode decidir por nenhum dos municípios, mas cada um dos presidentes tem uma 

posição semelhante à nossa, há outros, que têm uma posição completamente contrária e, 

outros, que têm uma posição de algumas transferências e outras não. A CIMDouro não tem 

nenhuma posição e nem pode ter em relação a isto. A CIMDouro só pode assumir as 
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transferências intermunicipais, se cada uma das assembleias municipais votar as 

transferências, favoravelmente. Bastará que a nossa assembleia municipal vote contra as 

competências, em concreto, que são para a comunidade intermunicipal para que, mesmo 

que os outros municípios digam que sim, a proposta fosse recusada. -----------------------------

----- Quanto aos valores concretos, são resultantes das taxas e, algumas delas não têm, 

sequer, nenhuma implicação, por exemplo, as de ação social. Todas as outras, destas 

onze, que são semelhantes, apenas uma tem a ver com as estradas e as vias de 

comunicação. Nas estradas, a competência que está em causa é, apenas, uma 

competência administrativa, isto é, não está em causa fazer obras em lugar nenhum, nem 

requalificação, nem reparação. Exemplificando, neste momento, se nós quisermos decidir 

colocar um determinado estacionamento, temos de pedir às Estradas de Portugal, 

passando para as câmaras municipais, já há um regulamento de taxas e licenças na 

câmara municipal, que, para fazer estes serviços, será imputado um valor nas receitas. Em 

geral, isto é favorável ao município. Quanto à transferência das próprias infraestruturas, 

que também está prevista deixarem de ser das Estradas de Portugal e passarem a ser da 

Câmara municipal, desde que, e só, se acontecer um acordo entre as Estradas de Portugal 

e o Governo, onde está descrito tudo o que está ali elencado. Só há transferência dessa 

competência, se o município o aceitar. E o valor que está destinado pelo Estado para a 

manutenção das estradas for suficiente para o município. ---------------------------------------------

----- De seguida, deu mais dois exemplos concretos: há pouco tempo atrás, houve uma 

intervenção de requalificação da estrada 223 que é a que liga o S. Francisco, Vila Nova de 

Paiva, Viseu. Essa requalificação foi parcial, apenas foi pavimentada a área que estava 
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mais degradada e, no fim, parecia-nos que se justificava, ao menos, pintar a estrada toda, 

porque já se tinham degradado as pinturas, mas as infraestruturas de Portugal só tinham 

dinheiro para pintar a área que tinha sido intervencionada, o que significa,  que, num 

determinado quilómetro, se tivermos cinquenta metros de intervenção, vai ser pintada e, 

depois, temos duzentos metros em que não houve intervenção nenhuma. Propôs às 

infraestruturas de Portugal que o município assumisse metade do valor da pintura da 

estrada toda e a resposta foi negativa, pelo que não foi pintado. É verdade que há aqui um 

conjunto de questões que se coloca e que é pertinente, mas isso não significa que não 

deva o município ter o poder de decisão. Neste caso, concreto, o município ou pintava 

tudo. ou não pintava nada, porque era o que se justificava. -------------------------------------------

----- A sua convicção é que não vai haver grande dificuldade comos contornos da 

descentralização, porque há uma grande determinação para que ela se faça. Se não se 

fizer agora, a descentralização pode não se fazer nas próximas décadas. Agora está criada 

uma comissão reguladora da descentralização que também está a discutir a 

regionalização, mas é preciso esperar pelas conclusões. ==========================     

----- Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal colocou todos os diplomas à votação, 

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

------- Dois Ponto Um Decreto-Lei n.º 97/ 2018, de 27 de novembro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das praias 

marítimas, fluviais e lacustres --------------------------------------------------------------------------- 
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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, dos senhores Alcides José Sousa 

Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Celita Maria 

Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Sidónio Clemêncio da Silva, Susana 

Duarte Morais, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, 

Sidónio da Silva Meneses, António José Monteiro dos Santos, António Eduardo Lopes 

Morgado, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel Gomes de 

Carvalho, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, André Trindade de Sousa, Domingos 

Manuel dos Santos Martinho, José Dias Lopes, Rui Pontes Pereira Lopes, Eduardo de 

Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa e Marcelino Ramos Ferreira, sete 

abstenções, dos senhores José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio Ricardo Morgado 

Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Francisco 

Aurélio Santana Aguiar, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves e António José 

de Macedo, e três votos contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro 

Cláudio Pereira Martins e Délio Nelson Rodrigues da Mariana, EXERCER a respetiva 

competência, no ano de 2019. ============================================== 

----- Dois Ponto Dois Decreto-Lei n.º 98/ 2018, de 27 de novembro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da autorização 

de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de 

jogo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

por maioria dos presentes, com vinte e quatro votos a favor, dos senhores Alcides José 
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Sousa Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Celita 

Maria Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Sidónio Clemêncio da Silva, 

Susana Duarte Morais, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, Sidónio da Silva Meneses, António José de Macedo, António José Monteiro dos 

Santos, António Eduardo Lopes Morgado, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes 

Mota, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, André 

Trindade de Sousa, Domingos Manuel dos Santos Martinho, José Dias Lopes, Rui Pontes 

Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa e Marcelino 

Ramos Ferreira, seis abstenções, dos senhores José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio 

Ricardo Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira 

Tavares, Francisco Aurélio Santana Aguiar e José Manuel Soeiro do Nascimento Correia 

Alves e três votos contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro Cláudio 

Pereira Martins e Délio Nelson Rodrigues da Mariana, EXERCER a respetiva competência, 

no ano de 2019. ======================================================== 

----- Dois Ponto Três Decreto-Lei n.º 99/2018, de 28 de novembro - concretiza a  

transferência de competências para as entidades intermunicipais no domínio da 

promoção turística -----------------------------------------------------------------------------------------

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

por maioria dos presentes, com vinte e três votos a favor, dos senhores Alcides José Sousa 

Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Celita Maria 

Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Sidónio Clemêncio da Silva, Susana 

Duarte Morais, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, 



 
                                                                                                                                                                               Fl. 34 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2019.01.29 
 

                                                                                                                                                             Livº 17 
 

 
 

                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 

 

 

Sidónio da Silva Meneses, António José Monteiro dos Santos, António Eduardo Lopes 

Morgado, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel Gomes de 

Carvalho, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, André Trindade de Sousa, Domingos 

Manuel dos Santos Martinho, José Dias Lopes, Rui Pontes Pereira Lopes, Eduardo de 

Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa e Marcelino Ramos Ferreira, sete 

abstenções, dos senhores José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio Ricardo Morgado 

Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Francisco 

Aurélio Santana Aguiar, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves e António José 

de Macedo, e três votos contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro 

Cláudio Pereira Martins e Délio Nelson Rodrigues da Mariana, EXERCER a respetiva 

competência, no ano de 2019. ============================================== 

----- Dois Ponto Quatro Decreto-Lei n.º 100/ 2018, de 28 de novembro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das vias de 

comunicação. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

por maioria dos presentes, com vinte e três votos a favor, dos senhores Alcides José Sousa 

Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Celita Maria 

Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Sidónio Clemêncio da Silva, Susana 

Duarte Morais, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, 

Sidónio da Silva Meneses, António José Monteiro dos Santos, António Eduardo Lopes 

Morgado, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel Gomes de 

Carvalho, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, André Trindade de Sousa, Domingos 
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Manuel dos Santos Martinho, José Dias Lopes, Rui Pontes Pereira Lopes, Eduardo de 

Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa e Marcelino Ramos Ferreira, sete 

abstenções, dos senhores José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio Ricardo Morgado 

Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Francisco 

Aurélio Santana Aguiar, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves e António José 

de Macedo, e três votos contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro 

Cláudio Pereira Martins e Délio Nelson Rodrigues da Mariana, EXERCER a respetiva 

competência, no ano de 2019. ============================================== 

----- Dois Ponto Cinco Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades 

intermunicipais no domínio da justiça. ----------------------------------------------------------------

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

por maioria dos presentes, com vinte e três votos a favor, dos senhores Alcides José Sousa 

Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Celita Maria 

Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Sidónio Clemêncio da Silva, Susana 

Duarte Morais, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, 

Sidónio da Silva Meneses, António José Monteiro dos Santos, António Eduardo Lopes 

Morgado, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel Gomes de 

Carvalho, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, André Trindade de Sousa, Domingos 

Manuel dos Santos Martinho, José Dias Lopes, Rui Pontes Pereira Lopes, Eduardo de 

Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa e Marcelino Ramos Ferreira, seis 

abstenções, dos senhores José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio Ricardo Morgado 
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Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Francisco 

Aurélio Santana Aguiar e José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves e quatro votos 

contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro Cláudio Pereira Martins, Délio 

Nelson Rodrigues da Mariana e António José de Macedo, EXERCER a respetiva 

competência, no ano de 2019. ============================================== 

---- Dois Ponto Seis Decreto-Lei n.º 102/2 018, de 29 de novembro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos das entidades intermunicipais no 

domínio dos projetos financiados por fundos europeus e dos programas de 

captação de investimento ---------------------------------------------------------------------------

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

por maioria dos presentes, com vinte e três votos a favor, dos senhores Alcides José Sousa 

Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Celita Maria 

Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Sidónio Clemêncio da Silva, Susana 

Duarte Morais, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, 

Sidónio da Silva Meneses, António José Monteiro dos Santos, António Eduardo Lopes 

Morgado, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel Gomes de 

Carvalho, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, André Trindade de Sousa, Domingos 

Manuel dos Santos Martinho, José Dias Lopes, Rui Pontes Pereira Lopes, Eduardo de 

Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa e Marcelino Ramos Ferreira, sete 

abstenções, dos senhores José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio Ricardo Morgado 

Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Francisco 

Aurélio Santana Aguiar, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves e António José 
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de Macedo, e três votos contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro 

Cláudio Pereira Martins e Délio Nelson Rodrigues da Mariana, EXERCER a respetiva 

competência, no ano de 2019. ============================================== 

----- Dois Ponto Sete Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades 

intermunicipais no domínio do apoio aos bombeiros voluntários ------------------------------ 

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

por maioria dos presentes, com vinte e três votos a favor, dos senhores Alcides José Sousa 

Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Celita Maria 

Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Sidónio Clemêncio da Silva, Susana 

Duarte Morais, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, 

Sidónio da Silva Meneses, António José Monteiro dos Santos, António Eduardo Lopes 

Morgado, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel Gomes de 

Carvalho, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, André Trindade de Sousa, Domingos 

Manuel dos Santos Martinho, José Dias Lopes, Rui Pontes Pereira Lopes, Eduardo de 

Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa e Marcelino Ramos Ferreira, seis 

abstenções, dos senhores José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio Ricardo Morgado 

Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Francisco 

Aurélio Santana Aguiar e José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves e quatro votos 

contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro Cláudio Pereira Martins, Délio 

Nelson Rodrigues da Mariana e António José de Macedo, EXERCER a respetiva 

competência, no ano de 2019. ============================================== 
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----- Dois Ponto Oito Decreto-Lei n.º 104/ 2018, de 29 de novembro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das estruturas de 

atendimento ao cidadão ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

por maioria dos presentes, com vinte e quatro votos a favor, dos senhores Alcides José 

Sousa Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Celita 

Maria Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Sidónio Clemêncio da Silva, 

Susana Duarte Morais, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, Sidónio da Silva Meneses, António José de Macedo, António José Monteiro dos 

Santos, António Eduardo Lopes Morgado, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes 

Mota, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, André 

Trindade de Sousa, Domingos Manuel dos Santos Martinho, José Dias Lopes, Rui Pontes 

Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa e Marcelino 

Ramos Ferreira, seis abstenções, dos senhores José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio 

Ricardo Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira 

Tavares, Francisco Aurélio Santana Aguiar e José Manuel Soeiro do Nascimento Correia 

Alves e três votos contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro Cláudio 

Pereira Martins e Délio Nelson Rodrigues da Mariana, EXERCER a respetiva competência, 

no ano de 2019. ========================================================-

---- Dois Ponto Nove Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da habitação ---

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 
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por maioria dos presentes, com vinte e quatro votos a favor, dos senhores Alcides José 

Sousa Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Celita 

Maria Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Sidónio Clemêncio da Silva, 

Susana Duarte Morais, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, Sidónio da Silva Meneses, António José de Macedo, António José Monteiro dos 

Santos, António Eduardo Lopes Morgado, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes 

Mota, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, André 

Trindade de Sousa, Domingos Manuel dos Santos Martinho, José Dias Lopes, Rui Pontes 

Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa e Marcelino 

Ramos Ferreira, seis abstenções, dos senhores José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio 

Ricardo Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira 

Tavares, Francisco Aurélio Santana Aguiar e José Manuel Soeiro do Nascimento Correia 

Alves e três votos contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro Cláudio 

Pereira Martins e Délio Nelson Rodrigues da Mariana, EXERCER a respetiva competência, 

no ano de 2019. ======================================================== 

----- Dois Ponto Dez Decreto-Lei n.º 106/ 2018, de 29 de novembro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da gestão do 

património imobiliário público sem utilização ------------------------------------------------------- 

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

por maioria dos presentes, com vinte e quatro votos a favor, dos senhores Alcides José 

Sousa Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Celita 

Maria Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Sidónio Clemêncio da Silva, 
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Susana Duarte Morais, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, Sidónio da Silva Meneses, António José de Macedo, António José Monteiro dos 

Santos, António Eduardo Lopes Morgado, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes 

Mota, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, André 

Trindade de Sousa, Domingos Manuel dos Santos Martinho, José Dias Lopes, Rui Pontes 

Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa e Marcelino 

Ramos Ferreira, seis abstenções, dos senhores José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio 

Ricardo Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira 

Tavares, Francisco Aurélio Santana Aguiar e José Manuel Soeiro do Nascimento Correia 

Alves e três votos contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro Cláudio 

Pereira Martins e Délio Nelson Rodrigues da Mariana, EXERCER a respetiva competência, 

no ano de 2019. ======================================================== 

----- Dois Ponto Onze Decreto-Lei n.º 107/ 2018, de 29 de novembro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do 

estacionamento público ----------------------------------------------------------------------------- 

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

por maioria dos presentes, com vinte e quatro votos a favor, dos senhores Alcides José 

Sousa Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Celita 

Maria Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Sidónio Clemêncio da Silva, 

Susana Duarte Morais, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, Sidónio da Silva Meneses, António José de Macedo, António José Monteiro dos 

Santos, António Eduardo Lopes Morgado, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes 
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Mota, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, André 

Trindade de Sousa, Domingos Manuel dos Santos Martinho, José Dias Lopes, Rui Pontes 

Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa e Marcelino 

Ramos Ferreira, seis abstenções, dos senhores José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio 

Ricardo Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira 

Tavares, Francisco Aurélio Santana Aguiar e José Manuel Soeiro do Nascimento Correia 

Alves e três votos contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro Cláudio 

Pereira Martins e Délio Nelson Rodrigues da Mariana, EXERCER a respetiva competência, 

no ano de 2019. ======================================================== 

===== Regressou à sessão o senhor, Presidente da Junta de Freguesia de Baldos, João 

Augusto Gomes Oura. ==================================================== 

===== 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 onze horas e trinta minutos, 

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