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

DOIS MIL E DEZANOVE ================================================== 

ATA N.º 04/2019  

========== Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, 

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

Ordinária da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória 

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

----- A sessão teve o seu início pelas nove horas e 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 pela Segunda Secretária, Célita 

Maria Pereira Leitão,  em substituição do Segundo Secretário, Carlos Alberto de Meneses 

Bento, que, por motivos pessoais, não pôde estar presente. -------------------------------------- 

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

cumprimentar todos os presentes, e dando cumprimento ao estipulado no n.º 1, do art.º 

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, passou à realização da chamada, verificando-

se a presença dos seguintes membros:  José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio Ricardo 

Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos,  Sidónio Clemêncio da Silva, José 

Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, António Manuel Pinto da Silva, Pedro Cláudio 

Pereira Martins, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares,  

Délio Nelson Rodrigues da Mariana, 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 
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Ribeiro dos Santos, de Caria,  em substituição do Presidente da Junta, Armando Nunes 

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

Rosário,  da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho 

Seixas,  de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, de Passô, Jorge António Moreira Simão, do 

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

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

Ariz, José Dias Lopes e da União de Freguesias Peva e Segões, Pedro João de Jesus 

Sousa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

assembleia Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Fernando Manuel Trinta Lopes, Carlos 

Alberto de Meneses Bento, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, António José de 

Macedo,  Jorge Mota dos Santos , Susana Duarte Morais e do Presidente da Junta da 

Freguesia de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes. ---------------------- 

----- 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  António José Teixeira Caiado, João Benedito de Deus Xavier, Ana 

Margarida Lopes Morgado e Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho. ---------------------------- 

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

para se pronunciar sobre a situação da ata, a qual referiu que a ata de abril está  em 

condições de ser  aprovada.  =============================================== 

----- Seguidamente 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 
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janeiro, o  Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a Ata da Sessão 

Ordinária realizada em 30 de abril de dois mil e dezanove, cuja leitura foi dispensada, 

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

Membros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovar por maioria dos presentes, com duas  abstenções do membro da 

assembleia Pedro Cláudio Pereira Martins e do Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, 

António José Monteiro dos Santos . -------------------------------------------------------------------------- 

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

sobre a correspondência recebida e, dado que não houve inscrições, prosseguiu com os 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Assembleia passou a palavra ao senhor Presidente da Câmara, o qual tinha solicitado 

para fazer uma intervenção  antes do período  da ordem do dia. ------------------------------------

----- Após cumprimentos, referiu que nunca solicitou fazer uma intervenção no período 

antes da ordem do dia, mas, desta vez, a situação é especial e justifica-se. Quer dar à 

assembleia municipal toda a informação, sobre um assunto que tem vindo a ser público e 

que coloca o município de Moimenta da Beira numa eventual situação de conluio para 

beneficiar uma empresa de transportes. Quer dar uma explicação profunda, na medida das 

possibilidades que tem. Também referiu que, depois da sua intervenção, caso tenham 

alguma dúvida, lhe coloquem as questões que acharem pertinentes. Este é o órgão onde 

devem ser dadas as informações que dizem respeito ao desempenho do cargo de 

Presidente da Câmara. Portanto, faz até questão que se leia, nas informações que se vão 



 
                                                                                                                                                                               Fl. 4 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2019.06.28 
 

                                                                                                                                                             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 

 

 

seguir, uma explicação e uma justificação que é sua obrigação dar, mas, com estes 

objetivos claros, defender a sua honra e dignidade, além de defender a honra do município 

de Moimenta da Beira. No dia 12 de junho, numa quarta-feira, dia em que se deslocava a 

Lisboa para ir tratar do assunto das barragens, comunicaram-lhe que estavam dois 

senhores da polícia judiciária na câmara municipal. Reencaminhou-os para o Ricardo 

Castro para que os atendesse e lhes mostrasse tudo o que eles queriam, uma vez que 

coordena o turismo, no pressuposto de que se tratava da investigação que é pública e 

conhecida que tem a ver com o turismo, em todos os municípios do Porto Norte. Sobre 

isso, esclareceu que tivemos a nossa loja interativa fechada durante um ano, por alguma 

razão há de ter sido. Informaram-no de que não era disso que se tratava, que estavam à 

procura de elementos relacionados com os transportes da Transdev, que é a única 

empresa com quem trabalhamos nos transportes. Um dia dará a prova que o envolvimento 

de Moimenta da Beira nesta investigação é um erro, mas como tudo isto está em segredo 

de justiça e terá de respeitar. Um dia mostrará documentos que provam que o que se 

procurava não era de Moimenta da Beira. Ficou surpreendido e passados dez minutos 

estavam a telefonar-lhe cerca de uma dúzia de jornalistas. À primeira pessoa que lhe 

telefonou pediu que lhe dissesse tudo o que sabia. ----------------------------------------------------- 

----- Em Moimenta da Beira, desde há muitos anos, o IMT emitiu licenças de carreiras a 

determinada empresa, aqui, como no resto do país. Antes, eram várias empresas que 

foram todas adquiridas pela empresa Transdev e, portanto, o município de Moimenta da 

Beira sempre adjudicou esta prestação de serviço, através de protocolo de compensação 

financeira pela prioridade económica das carreiras públicas e, ao mesmo tempo, 
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transportamos os nossos estudantes com esta compensação, à única empresa que pode 

desempenhar o serviço público das carreiras públicas. Antes eram outras empresas, agora 

faz-se com a Transdev e foi assim que sempre se fez. -------------------------------------------------

----- Quanto a esta matéria, desde que tem memória, não tomou nenhuma decisão que não 

tenha sido aprovada pela câmara municipal, em todas as circunstâncias, sem nenhuma 

exceção e sem nenhuma questão, porque não havia e nem há nenhuma questão para 

levantar. Até hoje, não há nenhuma referência de nenhum dos serviços, nem de dentro da 

câmara, nem de fora da câmara, no sentido de alguma eventual irregularidade ou alguma 

ilegalidade relacionada com transportes. ------------------------------------------------------------------- 

----- Desde que tem funções de presidente da câmara, a Câmara Municipal foi objeto de 

duas inspeções geral de finanças e, em nenhum caso, sobre essa temática de transportes, 

fizessem uma única palavra de recomendação. ----------------------------------------------------------

----- Foi assegurada a manutenção das carreiras públicas, através de uma compensação e 

com esse valor os alunos são transportados. Há uma lei de 2015 que, segundo algumas 

interpretações e outros dizem o contrário, os municípios não podem adjudicar à mesma 

empresa uma compensação por uma carreira pública e os transportes escolares. Temos de 

fazer a compensação com as carreiras públicas e, no mesmo dia, temos que adjudicar a 

outra empresa os transportes escolares, isto é, nós temos que ter dois transportes no 

mesmo lugar, um para trazer as pessoas em carreira pública e outra para trazer os 

estudantes. Ninguém consegue perceber qual é a eficiência económica disto. Também há 

interpretações ao contrário que dizem que aquela lei é esdrúxula e que é possível fazer 

como nós fazemos, o que significa que, até hoje, não está demonstrado que haja algum 
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erro procedimental do que temos feito nos transportes. O que está em causa é que o 

ministério público decidiu pegar num conjunto de dezoito municípios e incluí-los, a todos, 

da mesma forma, num processo alegado de procedimento a uma empresa de transportes 

onde pode haver corrupção. Não lhe parece compreensível que se possa dizer que o 

município de Moimenta da Beira está envolvido num esquema de corrupção sem, ao 

menos, querer falar com o seu presidente, ou com algum dos seus vereadores, ou com 

alguns dos seus funcionários da câmara municipal. Enquanto não formos capazes de 

determinar no país, em geral, que as identificações têm de ser feitas primeiro e comunicar 

os resultados depois, estamos sempre sujeitos em inverter tudo. -----------------------------------

----- Garantiu que, na câmara de Moimenta da Beira, não há ninguém, nem o presidente da 

câmara, nem nenhum dos vereadores em funções, nem nenhum funcionário em funções, 

ninguém está envolvido em nenhum conluio com nenhuma empresa e em nenhum 

esquema de corrupção e que tenha alguma relação com algo do que tem vindo a público. 

Um dia se demonstrará documentalmente o tal erro grosseiro. Caso houvesse corrupção, o 

normal a ser feito era virem silenciosamente, à câmara, recolherem os documentos que 

possam entender, falar com as pessoas e procurarem esclarecimentos e, depois, tirarem 

as suas conclusões. Não é criarem este alarme público. ----------------------------------------------- 

----- Termina, repetindo, que, em Moimenta da Beira, não há nenhuma possibilidade de 

nenhum membro do atual órgão executivo, nem nenhum funcionário estar envolvido. A 

partir de agora, todas as dúvidas que tiverem deverão ser esclarecidas para continuarem a 

confiar no seu presidente, porque não há nenhuma razão para o ministério público poder 

colocar entre nós uma barreira que só diminui a possibilidade de trabalharmos a favor dos 
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nossos cidadãos. Confiem como sempre confiaram, porque continuam a ter todas as 

razões que sempre tiveram para confiar. ====================================== 

===== De imediato, o Presidente da Assembleia interveio no sentido de corroborar as 

informações e atestar a confiança, enquanto Presidente da Assembleia e, de seguida, abriu       

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

Cláudio Pereira Martins que começou por agradecer ao Presidente da Câmara pelo 

esclarecimento público, no sítio certo. Quanto à sua honra e dignidade e aos anos que o 

conhece, apesar de terem visões políticas completamente distintas, está completamente 

solidário com o Presidente e não tem dúvidas de que será um equívoco, pelo menos do 

ponto de vista pessoal. Manifestar também algum desagrado pelo estado de justiça, fugas 

de informação para a comunicação social. Sem dúvida alguma que é muito mau para o 

nosso país, como afirma, dez minutos depois, já a notícia tinha chegado a terceiros, 

concretamente, à comunicação social. Preocupa-se, enquanto cidadão, que isso aconteça, 

é muito grave para o nosso país, para o nosso futuro e temos que, realmente, inverter esta 

situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Achou arrojada a responsabilidade de, enquanto gestor político, o presidente afirmar 

que a câmara toda não tem indícios. Ninguém está a salvo de nada, sabe que devemos 

confiar todos uns nos outros, mas entende que é demasiado arrojado nessa afirmação, 

porque também temos que confiar um bocado no aparelho da justiça. É totalmente solidário 

com a parte da fuga da informação, mas deixemos a justiça funcionar, não a procuremos 

descredibilizar. A sua palavra é mais de solidariedade e, claramente, pelo menos, da sua a 

parte, nunca terá uma crucificação na praça pública, sobre os seus atos, enquanto honra e 
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dignidade. Do ponto de vista político, têm visões completamente distintas, mas sempre com 

uma relação cordial, saudável e tem a certeza de que serão estes os seus princípios, 

enquanto estiver no serviço público e nas lides privadas, porque o presidente é uma 

pessoa completamente íntegra no que dele conhece. --------------------------------------------------

----- Deixou, no entanto, a ressalva de que é preciso deixar a justiça funcionar e procurar 

que tudo venha a ser clarificado. A presunção da inocência é algo que acontece e, neste 

caso, não é arguido, porque não há provas nenhumas de que algo está mal feito. Portanto, 

deixou a sua solidariedade quanto à pessoa do presidente. ======================== 

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

Nascimento Correia Alves, após os cumprimentos, referiu que, relativamente a este 

assunto, é lamentável a forma como vem a público. Concorda que este será o lugar certo 

para prestar os esclarecimentos, as razões do presidente e o mau estar que sente que o 

prejudica. Em relação à questão já levantada, o senhor Presidente deu as suas explicações 

e todos confiamos nelas, não temos nada a opor ou a relatar sobre isso. O processo está 

em segredo de justiça e percorrerá o seu percurso, terá uma decisão e, então, aí, sim, será 

oportuno levantar a questão de novo e trazê-la a este órgão com informação fidedigna e a 

Assembleia Municipal terá condições para fazer alguma declaração oficial e pronunciar-se 

acerca desta problemática. ================================================ 

===== Com autorização da Mesa da Assembleia, de novo foi dada a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara para agradecer a confiança que têm nele, mas quer explicar o 

porquê de assumir e repete que não há, no Município de Moimenta da Beira, ninguém 

eleito e em funções, nem há nenhum trabalhador que esteja envolvido em nenhum conluio 
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ou corrupção, pois o Presidente assume a responsabilidade por todos. Não está 

preocupado com o resultado da investigação. ================================== 

----- Sendo assim, o Presidente da Assembleia passou para o Período Antes da Ordem 

do Dia e abriu uma ronda de inscrições, tomando a palavra o Membro da Assembleia 

Délio Nelson Rodrigues da Mariana que, após cumprimentos, fez um alerta sobre o 

estado de conservação das ruas da localidade de Toitam, referindo a rua do Forno, da 

Capela e a Av. São Francisco, que estão completamente cheias de erva, nas valetas. A rua 

da Cegadinha está toda danificada. Os moradores dessa localidade alertaram para o 

estado de degradação das ruas da localidade. Dado que já falou com o Presidente da 

Junta de Freguesia de Arcozelos, bem como com o Vereador, Engenheiro Caiado, 

questiona se já existe alguma data para a reparação das referidas ruas. ============ 

===== De seguida, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia José Manuel de 

Andrade Ferreira que, após os cumprimentos, referiu que também se quer mostrar 

completamente solidário com o senhor Presidente da Câmara, com o executivo, com todos 

os vereadores e com o pessoal. Acredita plenamente que não há e nunca haverá, 

corrupção. É a justiça que temos, às vezes levantam-se suspeitas que não dão em nada, o 

que é muito mau para as pessoas, porque a sua imagem fica realmente muito afetada e 

depois, analisadas as conclusões, verifica-se que não há corrupção. Concorda que haja 

averiguação, se há suspeitas, mas só depois dos resultados é que se daria a conhecer 

quem é corrupto. Portanto, deixa a sua solidariedade para com o senhor Presidente da 

Câmara e todo o pessoal que lá trabalha. Em seguida, perguntou ao senhor Presidente se 

a exploração de lítio que está invadir o país á chegou ao nosso concelho e quis saber se há 
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algum pedido para projetos para prospeção e exploração deste mineral. -------------------------

-----------A segunda questão é sobre uma notícia da Deco-Associação Portuguesa para a 

Defesa do consumidor, que afirmava que Moimenta da Beira continua a ter as maiores 

perdas de água a nível nacional o que ronda os novecentos mil metros cúbicos, por ano. 

Pretendia saber o que a câmara municipal pensa fazer para reduzir substancialmente estas 

perdas. =============================================================== 

===== Também no uso da palavra, o Membro da Assembleia Municipal José Manuel do 

Nascimento Correia Alves levantou a questão que se prende com as barragens e a rega 

agrícola. Gostaria de saber qual o ponto da situação. Pretende ver os pareceres que têm 

sido oficialmente emitidos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em segundo lugar, manifestou o seu desagrado, ao Presidente da Assembleia, pelo 

atraso do início dos trabalhos. Referiu que não é a primeira vez e, mais uma vez, diz que 

não podem ser prejudicadas as pessoas que cumprem. =========================== 

===== Por fim, no uso da palavra a Membro da Assembleia Célita Maria Pereira Leitão, 

após os cumprimentos, começou por lembrar que, na última sessão desta assembleia, a 

Cristiana apresentou o relatório da CPCJ e tinha ficado acordado, no ano anterior, pelo 

José Ferreira que cada elemento envolvido que estivesse na CPCJ apresentasse o 

relatório,  em fevereiro,  a nível individual ou atividades desenvolvidas, nomeadamente, do 

papel que cada um desempenhou. Então, vinha propor que esse relatório seja feito na 

reunião de junho ou em setembro, dado que as atividades da CPCJ são direcionadas para 

as atividades escolares e são pensadas no ano letivo e não civil. -----------------------------------

----- Também informou que esteve presente praticamente em todas as reuniões, porque o 



 
                                                                                                                                                                               Fl. 11 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2019.06.28 
 

                                                                                                                                                             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 

 

 

seu horário de trabalho assim o possibilitou. Participou na atividade do dia 1 de junho, dia 

mundial da criança, que durou todo o dia. Sendo positivo o balanço desta atividade e o 

envolvimento de todos também. ============================================= 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia esclareceu que o atraso do início 

dos trabalhos deveu-se ao facto de ainda não haver quórum. De imediato, para responder 

às questões solicitadas, passou a palavra ao senhor Presidente da Câmara, o qual 

começou por responder ao deputado Délio, informando que estão abertos dois concursos 

para a pavimentação das ruas, um em betuminoso e outro com cubos. Quanto às ervas, 

estão por todo o lado, crescem muito rápido e está a limpar-se em todo o concelho. 

Também informou que, brevemente, será tudo feito. ----------------------------------------------------

----- Para responder ao senhor deputado José Ferreira, quer dizer que há uma empresa 

que trouxe informação à câmara relacionada com a exploração do lítio, no País. Não há 

nenhum avanço, unicamente, uma abordagem prévia dessa empresa australiana que tem 

ou terá licenças para explorar lítio em Portugal. Aparentemente, a região de Moimenta da 

Beira é uma das que terá potencial para essa exploração, mas não há mais nada do que 

isto. Está a acompanhar de perto o desenvolvimento do processo, porque é indispensável 

conciliar o desenvolvimento económico com o ambiental para as populações. A Câmara irá 

sempre conciliar a qualidade de vida e a exploração, mas dará sempre prioridade à 

primeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão da água e quanto à perda, é uma repetição, está sempre 

preocupado com isso. Tem existido essa preocupação, mas ainda não foi possível mudar a 

realidade. Há muitas dezenas de municípios no país que, por estarem a explorar 
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individualmente os sistemas, estão de certa forma semelhantes a nós. Em Moimenta da 

Beira, temos feito praticamente todos os dias investimentos na rede, mas não é o 

suficiente. É por essas razões que, desde há anos, andamos à procura de uma solução 

comum para podermos gerir, em conjunto, as redes de distribuição da água e, com isso, 

atacar os prejuízos de perdas de água que temos. ------------------------------------------------------

----- Para responder ao deputado Correia Alves, informou que vai mandar compilar todos os 

pareceres e enviar-lhe. Quanto às barragens, o nosso município tem demonstrado a 

grande necessidade de regadio. Nós, em termos públicos, temos de demonstrar 

completamente a necessidade em aceder a este bem e, por outro lado, discordar da 

política de regadio que os governos têm posto em prática no país, o que tem levado a que 

os regadios sejam só os do Alqueva. O Governo tem pouca sensibilidade para esta 

temática. O cultivo das maçãs não pode passar sem regadio. ----------------------------------------

----- Explicou o que se tem passado e as diligências feitas, nomeadamente, estudos 

prévios. Acredita que vai haver possibilidades para que os estudos prévios sejam agora 

aprovados. Para construir o nosso regadio, é preciso um terço do total do País. ========= 

===== Por último, o Presidente da Assembleia informou que a Comissão de Homenagem 

ao ex-Presidente da Câmara, Alexandre Gomes Cardia, já reuniu e que a proposta virá a 

esta Assembleia, devidamente estudada. ===================================== 

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

tomou a palavra ao Membro da Assembleia Municipal José Manuel do Nascimento 

Correia Alves que deu a conhecer que, na comunicação social, o Município de Moimenta 

da Beira continua a aparecer com um prazo de pagamento dilatado aos fornecedores. Mais 

uma vez, uma notícia que não nos deixa ficar bem, perante a opinião pública e gostaria de 

ver uma explicação do senhor Presidente da Câmara. ============================ 

===== Então, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara para responder à 

questão.  Referiu que vai explicar de novo o que já foi explicado, várias vezes. A fórmula 

que permite calcular os prazos médios de pagamento tem em conta um conjunto de fatores 

que não levam a uma conclusão sobre um efetivo prazo de pagamento, isto significa o 

seguinte: por exemplo, o que influencia o prazo de pagamento dos acordos, que o 

município tem com as Águas do Norte, são o principal fator que influenciam os prazos de 

pagamento. No entanto, esses pagamentos estão contratualizados com as Águas do Norte, 

através de acordos. Esses acordos, que estão cedidos inclusivamente à Banca, significam 

que o município de Moimenta da Beira não deve nada disto, a não ser, se não pagasse 

todos os meses as prestações que lhe estão imputadas. No entanto, apesar desta 

contratualidade, isso pesa nos prazos médios de pagamento. A fórmula de cálculo não é a 

mais correta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A economia local é a que mais lhe importa e pretende resultados eficazes. O nosso 

objetivo é pagar dentro dos prazos aos nossos fornecedores e pagamos. Por outro lado, o 

objetivo é cumprir, rigorosamente, os compromissos com as entidades as quais temos 

contratos a cumprir e, também, baixar significativamente o montante dos juros pagos, pela 
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Câmara de Moimenta da Beira. Isso é evidente em todas as apresentações que faz, depois 

resulta que o município de Moimenta da Beira, hoje tem uma dívida global de três milhões 

de euros. ============================================================== 

=== De novo, solicitou a palavra o Membro da Assembleia Municipal José Manuel do 

Nascimento Correia Alves que voltou a pedir esclarecimentos mais específicos, sobre o 

prazo concreto do pagamento aos tais pequenos fornecedores. Preocupa-se com a 

economia local e não está preocupado com as grandes dívidas, porque sabe que elas 

estão negociadas e, portanto, compreende que, do ponto de vista económico, é um bom 

negócio e nada tem a opor, muito menos, no caso em concreto que apresentou e que, por 

motivos óbvios, não quer fazer qualquer comentário. ---------------------------------------------------

----- Relativamente aos fornecedores locais e às dívidas de curto prazo, isso é o que lhe 

interessa, gostaria de saber qual o índice médio de dias que são levados para fazer 

pagamento a esses fornecedores. Esse é que é o intuito da sua questão e não ouvir as 

explicações, outra vez, que agradece. ======================================== 

===== Também de novo, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara, 

esclarecendo que o senhor deputado, na primeira questão que fez, não deu a entender que 

queria a explicação que agora pediu. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Tem dito, em todas as circunstâncias, que os fornecedores de Moimenta da Beira 

recebem em prazos médios adequados. Estes prazos são de sessenta e noventa dias, que 

estão longe dos duzentos e noventa e tal dias, que em média resultam das tais fotografias 

que o senhor deputado falou. Portanto, agradeceu que tenha pedido um dado mais 

concreto e que tenha tanta confiança nele que, adivinhe o que quer, mesmo sem dizer. 
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DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciada a 

respetiva informação. ====================================================-

===== 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-Lei: ------------------------------------- 

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

----- Para todos os decretos, a descentralização administrativa é, do nosso ponto de vista, 

uma iniciativa que faz todo o sentido e que, concretizada, virá a beneficiar muito o país e 

mais concretamente as regiões interiores. Porque o centralismo, que é de alguma forma o 

contrário de descentralizar, deu os maus resultados num país que conhecemos, logo, o 

centralismo beneficiou especialmente determinadas áreas no país, concretamente as áreas 

metropolitanas. O que está agora em causa é o que resulta de algumas dificuldades da 

aplicação da legislação. Importa distinguir, por um lado, a substância da descentralização 

que lhe parece extremamente positiva e à qual, por esta razão, nós devemos aderir, mas, 

por outro lado, a forma como tem sido desenvolvida a sua orientação que, do nosso ponto 

de vista, deixa muito a desejar. De tal maneira que, até ao início do mês de junho, era 

necessário proceder à deliberação das competências para 2019 e outras para 2020. 



 
                                                                                                                                                                               Fl. 16 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2019.06.28 
 

                                                                                                                                                             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 

 

 

Evidentemente que o governo percebeu as dificuldades e, agora, neste mês, determinou 

que a data da deliberação sobre as competências, ainda para 2019, em geral, é junho. 

Havia uma relacionada com a saúde animal que era abril e assinou para setembro a 

deliberação relacionada com as mesmas competências para o ano de 2020. Por essa 

razão e por estes atrasos todos, nós não fizemos todas as diligências que nos parecem 

indispensáveis para avaliar as consequências de algumas competências, as que têm 

maiores implicações financeiras, concretamente, a Educação e a Saúde. ------------------------

----- Assim, parece-nos ser muito prudente que a decisão seja tomada atempadamente 

para se poder preparar, isto é, parece-nos muito difícil, por exemplo, se a Assembleia 

Municipal, hoje, decidisse a transferência da Educação e da Saúde para 2019, entre julho e 

setembro, teríamos dificuldades na avaliação dos impactos financeiros. Por este conjunto 

de razões, a Câmara decidiu propor, à Assembleia Municipal, que rejeite todas as 

transferências, agora em junho, relacionadas com o ano de 2019 e que, em setembro, 

apreciemos já com mais informação, se queremos ou não acolher aquelas competências 

para o ano de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- É esta a proposta da Câmara, não porque tenhamos desistido da descentralização, 

mas sim por razões operacionais. Precisamos de mais tempo e decidimos ser mais 

prudentes ao tomarmos estas decisões. É claro que se, em janeiro, tomarmos uma decisão 

sobre transferências que tinham poucas implicações, continuarão a desenvolver-se 

normalmente e não se notam sequer algumas dificuldades. Nestas, havendo dúvidas, 

decidimos rejeitar estas competências para 2019 e só para 2020. ----------------------------------

----- Deixar uma palavra sobre as competências das freguesias. Nós tivemos uma reunião 
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com as freguesias, onde sugerimos que fizessem uma coisa semelhante, para assumirem 

a sua responsabilidade. O que diz a todas é que a câmara acompanhará as decisões das 

freguesias as que vierem a tomar e, no momento, que vierem a tomar. Nós, aqui em 

Moimenta da Beira, temos a particularidade de já termos essas descentralizações, muito 

antes de ela aparecer. Como sabemos, as freguesias recebem o valor anualizado e torna-

se mensal, quando assim se justifica para terem um conjunto de competências que não 

estavam na lei. Assim, é opinião de todos que não há uma grande urgência para as 

freguesias decidirem assumir essas competências, na medida em que já têm uma espécie 

de descentralização com um valor financeiro que lhes é atribuído para tomarem medidas 

nos respetivos territórios. O que se propõe em concreto, aliás, é que, relativamente a todas 

as competências, sem nenhuma exceção, elas sejam rejeitadas no que diz respeito ao ano 

de 2019 e, em setembro, resolveremos sobre o ano de 2020. Mesmo na descentralização 

que tem a ver com as competências para as freguesias, a Assembleia Municipal apenas 

tem, para este efeito, que tomar conhecimento. ----------------------------------------------------------

----- O facto seguinte é a concretização, através de acordos entre a Câmara Municipal e as 

Freguesias. Esclareceu que basta as câmaras e as freguesias não se colocarem de acordo 

com alguns respetivos aspetos para as transferências não avançarem, mas depois falar-se-

á melhor sobre isso em setembro. ==========================================--

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

tendo dado a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia de Passô, Jorge António 

Moreira Simão que, após os cumprimentos, referiu que, em relação à transferência de 

competências, recebeu por correio eletrónico, da empresa que faz a contabilidade, 
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alertando a junta para a situação do que está acontecer, em que a DGAL diz que: “ quanto 

às transferências de competências do ano 2020, dispõe o n.º2, da alínea b), do artigo 4.º 

da Lei n.º 50/ 2018 de 16 de agosto, aplicável ao Decreto-Lei n.º 57/2019, quer ao Decreto-

Lei n.º 104/2018 de 29 de novembro, que as freguesias que não pretendam as 

transferências de competências em 2020, devem comunicar esse facto à DGAL até 30 de 

junho de 2019”. Tendo a empresa informado de que, quando acederem ao site, têm de 

fazer esta escolha já para 19 ou 20, portanto, teme aqui alguma incongruência temporal de 

que não podemos esperar até setembro. ====================================== 

===== De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal Pedro Cláudio 

Pereira Martins e começou por referir que a coligação Unidos pelo Futuro continua a 

defender a prudência e alguma sensatez na transferência destas competências. Está 

completamente de acordo com a natureza de todo o processo e saúda a atitude do 

executivo, no sentido de aguardar as propostas e esperar por 2020, em que já poderemos 

ter dados mais sustentáveis para executar todas as propostas que estão a ser 

delineadas.=============================================================

===== Também no uso da palavra, o Presidente da Assembleia Municipal referiu que 

concorda com esta ação prudente do executivo, no sentido de se esperar por 2020. 

Também referiu que a Assembleia Municipal deve acompanhar esta decisão da Câmara 

Municipal. ============================================================= 

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

começou por responder à questão colocada pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Passô, dizendo que essa questão já tinha sido discutida na reunião com as juntas. Na 
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verdade, o ofício do Secretário das autarquias locais não refere as juntas de freguesia, 

apenas diz que não podiam deliberar em junho, para 2020, e que podem deliberar em 

setembro. O que também disse naquela reunião, conforme recordarão, é um exagero 

tratar-se de forma diferente órgãos autárquicos que têm a mesma legitimidade. Qual a 

razão de os municípios poderem deliberar em setembro e as juntas de freguesia tinham de 

deliberar já em junho. No entanto, como disse na reunião, cada freguesia fará como 

entender. O que também lhe parece é que, mesmo admitindo as freguesias não dizerem 

nada, neste momento, aconselha o contrário, mesmo que não dissessem nada, iam 

assumir já em 2019 estas competências. Mas isso não tem nenhuma consequência, se nós 

depois não negociássemos um processo. Portanto, o que sugeriu às freguesias foi que 

fizessem como entendessem, mas talvez seja útil não ficarem na omissão e, por 

semelhança com os municípios, devem pronunciar-se em tudo apenas para 2019, sejam 

para 2020, sendo certo que as consequências práticas são nulas, mas depois todo o resto 

depende das negociações. ================================================-

------ 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: --

----- Declaração de Voto do Membro da Assembleia Municipal, José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves: “ A sua posição de se abster prende-se com uma questão de 

coerência e congruência face à posição que já tínhamos tomado na outra sessão 

extraordinária, de 29 de janeiro último, sobre o mesmo importante assunto. ---------------------

----- Tenho de afirmar que me parece que andamos, mais uma vez, com demasiada 

velocidade na apreciação de assuntos estruturais para o Município, sem certezas nem 
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planos futuros bem fundamentados, o que faz com que aceleremos muito na sua votação – 

pois o atual Executivo da Câmara Municipal assegurou que estava preparado para assumir 

todas as responsabilidades que o Governo quis transferir e que estavam em discussão, o 

mesmo acontecendo com todos os membros eleitos pelo Partido Socialista nesta 

Assembleia Municipal, mas, depois, logo a seguir e nesta votação, assumem uma posição 

contrária nos assuntos agora em discussão; desta forma, entendo que seria preferível 

termos toda a prudência na votação anterior, como tiveram os eleitos pelo Partido Social 

Democrata, ao não rejeitar o proposto, porque são a favor da descentralização de poderes, 

mas também a não o aprovarem na forma em que foi apresentado - por falta de 

sustentabilidade nas justificações dadas pelo Governo e Câmara Municipal. --------------------

----- Mais uma vez afirmo que somos a favor da desconcentração de muitas competências 

centralizadas, todas as que possam interferir como o desenvolvimento da nossa região 

bem como as que possam interferir diretamente com a vida dos munícipes, mas devemos 

fazê-lo, como já referi, de uma forma mais congruente e sustentada, para que todos 

possamos votar em consciência e, ao votar, tirar consequência disso, ou seja, garantirmos 

que o Município de Moimenta da Beira fica com efetiva responsabilidade e poder de 

decisão sustentado numa transferência financeira que os viabilize sem agravar os encargos 

financeiros com impostos e taxas aos Munícipes ou obrigar a outra afetação de proveitos 

que poderão ser canalizados para ir colmatando necessidades básicas que ainda existem. -

----- Na nossa opinião, só dessa forma poderemos melhorar os serviços em relação àquilo 

que são na atualidade e com isso trazer benefícios diretos aos nossos Munícipes que lutam 

com dificuldades díspares e mais acentuadas dos que optam por viver em grandes cidades 
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e fora deste interior abandonado pelo poder central. Daí e por tudo isto, o nosso sentido de 

voto”. ================================================================ 

===== Dois Ponto Um Decreto-Lei n.º20/2019, de 30 de janeiro- concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais nos domínios da proteção e 

saúde animal e da segurança dos alimentos.--------------------------------------------------------

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, Celita Maria Pereira Leitão, Sidónio Clemêncio da 

Silva, António Manuel Pinto da Silva, Pedro Cláudio Pereira Martins, Délio Nelson 

Rodrigues da Mariana, Sidónio da Silva Meneses, António José Monteiro dos Santos, 

António Eduardo Lopes Morgado, João Augusto Gomes Oura, Hélio David Ribeiro dos 

Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, José Luis dos Santos 

Rosário, André Trindade de Sousa, Jorge António Moreira Simão, José Dias Lopes, Rui 

Pontes Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa, 

Marcelino Ramos Ferreira e Fernando Manuel dos Santos Vilaça, 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, NÃO EXERCER a respetiva 

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

----- Dois Ponto Dois Decreto-Lei n.º21/2019, de 30 de janeiro- concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da educação. -------------------------------------------------------------
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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, Celita Maria Pereira Leitão, Sidónio Clemêncio da 

Silva, António Manuel Pinto da Silva, Pedro Cláudio Pereira Martins, Délio Nelson 

Rodrigues da Mariana, Sidónio da Silva Meneses, António José Monteiro dos Santos, 

António Eduardo Lopes Morgado, João Augusto Gomes Oura, Hélio David Ribeiro dos 

Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, José Luis dos Santos 

Rosário, André Trindade de Sousa, Jorge António Moreira Simão, José Dias Lopes, Rui 

Pontes Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa, 

Marcelino Ramos Ferreira e Fernando Manuel dos Santos Vilaça, 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, NÃO EXERCER a respetiva 

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

----- Dois Ponto Três Decreto-Lei n.º22/2019, de 30 de janeiro – desenvolve o  quadro 

de transferências de competências para os municípios no domínio da cultura. ------------

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, Celita Maria Pereira Leitão, Sidónio Clemêncio da 

Silva, António Manuel Pinto da Silva, Pedro Cláudio Pereira Martins, Délio Nelson 

Rodrigues da Mariana, Sidónio da Silva Meneses, António José Monteiro dos Santos, 

António Eduardo Lopes Morgado, João Augusto Gomes Oura, Hélio David Ribeiro dos 
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Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, José Luis dos Santos 

Rosário, André Trindade de Sousa, Jorge António Moreira Simão, José Dias Lopes, Rui 

Pontes Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa, 

Marcelino Ramos Ferreira e Fernando Manuel dos Santos Vilaça, 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, NÃO EXERCER a respetiva 

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

----- Dois Ponto Quatro Decreto-Lei n.º23/2019, de 30 de janeiro- concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da saúde. -----------------------------------------------------------------

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, Celita Maria Pereira Leitão, Sidónio Clemêncio da 

Silva, António Manuel Pinto da Silva, Pedro Cláudio Pereira Martins, Délio Nelson 

Rodrigues da Mariana, Sidónio da Silva Meneses, António José Monteiro dos Santos, 

António Eduardo Lopes Morgado, João Augusto Gomes Oura, Hélio David Ribeiro dos 

Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, José Luis dos Santos 

Rosário, André Trindade de Sousa, Jorge António Moreira Simão, José Dias Lopes, Rui 

Pontes Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa, 

Marcelino Ramos Ferreira e Fernando Manuel dos Santos Vilaça, seis abstenções, dos 

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

Aguiar e José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, NÃO EXERCER a respetiva 

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

----- Dois Ponto Cinco Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril - concretiza o quadro de 

transferências de  competências para os órgãos municipais nos domínios do serviço 

público de transporte de passageiros regular e do transporte turístico de passageiros, 

ambos em vias navegáveis interiores, e para os órgãos das entidades intermunicipais 

no domínio do serviço público de transporte de passageiros regular em vias 

navegáveis ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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, Celita Maria Pereira Leitão, Sidónio Clemêncio da 

Silva, António Manuel Pinto da Silva, Pedro Cláudio Pereira Martins, Délio Nelson 

Rodrigues da Mariana, Sidónio da Silva Meneses, António José Monteiro dos Santos, 

António Eduardo Lopes Morgado, João Augusto Gomes Oura, Hélio David Ribeiro dos 

Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, José Luis dos Santos 

Rosário, André Trindade de Sousa, Jorge António Moreira Simão, José Dias Lopes, Rui 

Pontes Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa, 

Marcelino Ramos Ferreira e Fernando Manuel dos Santos Vilaça, 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, NÃO EXERCER a respetiva 
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competência, no ano de 2019. ============================================== 

----- Dois Ponto Seis Decreto-Lei n.º72/2019, de 28 de maio - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio das áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de 

desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária ---------------------

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, Celita Maria Pereira Leitão, Sidónio Clemêncio da 

Silva, António Manuel Pinto da Silva, Pedro Cláudio Pereira Martins, Délio Nelson 

Rodrigues da Mariana, Sidónio da Silva Meneses, António José Monteiro dos Santos, 

António Eduardo Lopes Morgado, João Augusto Gomes Oura, Hélio David Ribeiro dos 

Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, José Luis dos Santos 

Rosário, André Trindade de Sousa, Jorge António Moreira Simão, José Dias Lopes, Rui 

Pontes Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho Seixas, Pedro João Jesus de Sousa, 

Marcelino Ramos Ferreira e Fernando Manuel dos Santos Vilaça, 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, NÃO EXERCER a respetiva 

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

----- Dois Ponto Sete Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro – concretiza o 

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

instalação de Espaços Cidadão e Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril - concretiza a 
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transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias – 

Conhecimento ------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: 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, Celita Maria Pereira Leitão, Sidónio Clemêncio da Silva, António Manuel Pinto da 

Silva, Pedro Cláudio Pereira Martins, Délio Nelson Rodrigues da Mariana, Sidónio da Silva 

Meneses, António José Monteiro dos Santos, António Eduardo Lopes Morgado, João 

Augusto Gomes Oura, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes Mota, Vítor Manuel 

Gomes de Carvalho, José Luis dos Santos Rosário, André Trindade de Sousa, Jorge 

António Moreira Simão, José Dias Lopes, Rui Pontes Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho 

Seixas, Pedro João Jesus de Sousa, Marcelino Ramos Ferreira e Fernando Manuel dos 

Santos Vilaça, 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, NÂO EXERCER a competência no ano de 2019, no que se refere à transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio da instalação de Espaços 

Cidadão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Também a Assembleia Municipal, tomou conhecimento do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 

30 de abril. ============================================================-

------ Então, passou-se ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia: Delegação de 

competências no âmbito da atribuição da concessão destinada ao exercício, em exclusivo, 

da atividade de exploração da rede municipal de distribuição de eletricidade em baixa 
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tensão – Minuta do contrato interadministrativo - Aprovação, nos termos da alínea k), nº. 2, 

artigo 25º., do anexo 1à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------

----- De seguida, 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 os municípios são os detentores da possibilidade 

de fazerem esta distribuição de eletricidade em baixa tensão e delegam esta competência, 

concedendo-a a uma entidade, onde são feitos contratos que, em geral, terminam alguns 

em 2019 e outros em 2020. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Por essa razão, o que aqui se pretende é apenas delegar na comunidade 

intermunicipal do Douro a competência para discutir esta temática, não para a adquirir em 

nome de nenhum município, mas, apenas,  para discutir essa temática de uma forma mais 

institucional. Com essa delegação há uma maior legitimidade institucional, por parte da 

Comunidade Intermunicipal do Douro, para nos representar a todos, na execução e na 

preparação da decisão. Como tem dito, mais há frente, a decisão final há-de ser sempre 

dos municípios, cada um em particular, relativamente ao seu território, é assim que a lei 

diz, mas essa preparação tem a ganhar, se for feita, pelo menos, no bloco possível, como 

diz, está convencido de que até temos de aumentar a dimensão dos blocos,  sob pena de 

termos grandes dificuldades. =============================================== 

===== Por fim, o senhor Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições e dado 

que não houve, colocou de imediato o assunto a votação, conforme o 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 e votação, a Assembleia Municipal, deliberou por 

unanimidade dos pressentes, autorizar a delegação de competências no âmbito da 

atribuição da concessão destinada ao exercício, em exclusivo, da atividade de exploração 

da rede municipal de distribuição de eletricidade em baixa tensão, bem assim como 

aprovar a minuta do referido contrato, nos precisos termos apresentados e aprovados pela 

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

----- Finalmente, passou-se ao Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia: Proteção Civil 

– Informação e sensibilização sobre prevenção e proteção em incêndios rurais, incluindo 

apresentação do programa “Aldeia Segura – Pessoas Seguras”. ------------------------------------

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

senhor Presidente da Câmara Municipal que começou por justificar a introdução deste 

ponto na agenda da assembleia. Referiu que têm andado a apelar a um conjunto de 

diligências relacionada com a Proteção Civil e, concretamente, com a prevenção de 

incêndios rurais e a criação de condições para, não se conseguindo prevenir, a eles reagir 

de uma forma mais sustentada do ponto de vista da defesa dos interesses das populações 

e, por essa razão, foram tomadas em conjunto, diligências: já foi feita uma reunião com os 

senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, onde foi transmitida a informação de 

grosso modo que aqui pode vir hoje, à excelentíssima assembleia municipal, mas pretende-

se, no entanto, realçar a utilidade de uma matéria com este grau de sensibilidade para que 

seja do conhecimento de todos. -------------------------------------------------------------------------------

--------Ao receberem esta informação, devem levá-la para junto da população. Portanto, 

pediu ao senhor Coordenador Municipal de Proteção Civil que organizasse e apresentasse 
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uma pequena informação/apresentação com este objetivo: por um lado, sensibilizar os 

próprios membros da assembleia municipal, ainda mais, para esta problemática e, por 

outro lado, pedir-lhes que usem esta informação para disseminarem a informação junto da 

população, relativamente à qual têm uma grande proximidade. --------------------------------------

----- Assim, o senhor Coordenador Municipal da Proteção Civil fará esta apresentação, a 

qual está no programa sobre Aldeia Segura, Pessoas Seguras e, no final, teremos um 

pequeno período reservado para a assembleia, para discussão, se for entendido como 

pertinente. ============================================================ 

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

senhor Coordenador Municipal da Proteção Civil, José Alberto Lopes Requeijo, para 

fazer a respetiva apresentação, o qual, após os cumprimentos, começou por fazer uma 

apresentação da informação de proteção civil, nos incêndios rurais, iniciando pela análise 

do risco de incêndios rurais, em que, o IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 

informa diariamente sobre os riscos, através do site e dá-nos as temperatura para o dia e 

seguintes, assim como o ICNF- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; ------

----- No que se refere aos Comportamentos humanos, informou que, do total de 12262 

incêndios rurais verificados no ano de 2018, 10234 foram investigados e têm o processo de 

averiguação de causas concluído (83% do número total de incêndios - responsáveis por 

99% da área total ardida). Destes, a investigação permitiu a atribuição de uma causa para 

6.431 incêndios (63% dos incêndios investigados - responsáveis por 29% da área total 

ardida), sendo as causas mais frequentes, em 2018, as queimadas de sobrantes florestais 

ou agrícolas (53%) e o incendiarismo - imputáveis (21%) MÃO HUMANA. Para prevenção, 
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devemos evitar comportamentos de risco, essencialmente nas queimas de amontoados e 

queimadas extensivas, sensibilizar a população e acompanhar. -------------------------------------

----- No Programa “Aldeia Segura/ Pessoas Seguras”, num primeiro contexto, o Programa 

“Aldeia Segura”, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, de 21 de 

outubro, constitui-se como um “Programa de Proteção de Aglomerados Populacionais e de 

Proteção Florestal” destinado a estabelecer “medidas estruturais para proteção de 

pessoas e bens, e dos edificados na interface urbano-florestal, com a implementação e 

gestão de zonas de proteção aos aglomerados e de infraestruturas estratégicas, 

identificando pontos críticos e locais de refúgio”. -----------------------------------------------------

----- O Programa “Pessoas Seguras” destina-se a promover “ações de sensibilização para a 

prevenção de comportamentos de risco, medidas de autoproteção e realização de 

simulacros de planos de evacuação, em articulação com as autarquias locais”. ---------------

----- Destinam-se a todo o País, mas têm como principal alvo os aglomerados localizados 

nas freguesias identificadas como tendo maior risco. ----------------------------------------------

----- Os Programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras” têm como objetivos: contribuir 

para a salvaguarda de pessoas e bens; apoiar o poder local na promoção de mais 

segurança, incentivando o envolvimento dos cidadãos; familiarizar a população com as 

condutas adequadas a observar em caso de evacuação ou abrigo/refúgio, treinando-as 

para esse efeito; sensibilizar para a adoção de práticas e comportamentos que 

minimizem o risco de incêndio rural e aumentem a segurança das comunidades, com 

base no conceito de autoproteção e reforçar a consciência coletiva de que a proteção e a 

segurança são responsabilidades de todos. -----------------------------------------------------------
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----- A sua concretização passa por: identificar aglomerados críticos e implementação de 

faixas de proteção dos aglomerados; implementar mecanismos expeditos de aviso à 

população; identificar e sinalizar locais de abrigo ou refúgio nos aglomerados; elaborar o 

Plano de Evacuação, identificando e sinalizando rotas de evacuação; realizar simulacros 

para testar os mecanismos de aviso e os planos de evacuação e realizar campanhas 

locais de sensibilização sobre as medidas de autoproteção. -------------------------------------- 

----- Também é fundamental para a concretização destes Programas, que os Municípios e 

as Freguesias, pelas suas competências em matéria de proteção civil e pela maior 

proximidade aos cidadãos, mobilizem as comunidades locais, fortalecendo relações de 

confiança e estimulando a participação das suas populações, bem como o papel dos 

cidadãos, em particular dos Oficiais de Segurança Local, é fundamental para assegurar 

o envolvimento da comunidade, dando força ao lema “todos somos proteção civil”. -----

----- Referiu que é importante a caracterização do concelho, neste caso Moimenta da Beira, 

nomeadamente, as freguesias Prioritárias para a Defesa da Floresta Contra Incêndios. ------

------ Quanto ao guia de apoio à implementação, deve existir uma calendarização de ações 

nas freguesias do município, que neste município, irão realizar-se, desde o próximo dia 1 

de julho, até 11 do mesmo mês; ------------------------------------------------------------------------------

---------- Nos conteúdos da Proteção dos Aglomerados, o papel do Oficial de Segurança 

Local é um elemento “chave” do aglomerado que é Voluntário, desejavelmente residente, 

Facilitador da relação entre Município/Freguesia e a comunidade e Auxilia a 

operacionalização do aviso, evacuação, abrigo ou refúgio; --------------------------------------------

----- Avaliação de pontos críticos - Cruzar mapa da distribuição de aglomerados com 
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carta de perigosidade de incendio; Identificar aglomerados localizados em classes de 

perigo mais elevadas e Caracterizar aglomerados selecionados; ------------------------------------ 

----- Faixas de gestão de combustíveis - Limpar faixa de proteção a partir da parede 

exterior dos edifícios, Garantir a distância entre copas de árvores e Evitar a continuidade 

vertical; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Avaliar capacidades de autodefesa do aglomerado - Pontos de água, Kits de 

autoproteção ou primeira intervenção operacionais e Residentes com capacidade para 

constituir uma equipa de autoproteção; -------------------------------------------------------------------  

----- Programa de treino - Realização de exercícios periódicos com população; Formação 

ministrada pelo SMPC, Corpo de Bombeiros, GNR e equipas de sapadores florestais e 

Ações de reciclagem anuais. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto aos conteúdos na Prevenção de comportamentos de risco, deve ter-se em 

consideração:------- Implementação de ações - Ações de sensibilização grupais e Ações 

de sensibilização porta-a-porta; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Locais de Abrigo ou Refúgio – Abrigo Coletivo (espaços fechados) - devem ser 

edifícios resistentes a ignições, tais como: Pavilhões, Polidesportivos, Igrejas, Piscinas, 

Escolas, Salões Polivalentes, Centros Comunitários, Equipamentos públicos e Edifícios 

habitacionais de fácil acesso; ----------------------------------------------------------------------------------

----- Refúgio coletivo (espaço aberto) – devem ser Locais afastados da vegetação e 

facilmente acessíveis, como por exemplo: Campos de futebol, Adros de Igreja, Praças 

centrais, Largos amplos, Recintos de feiras, Tanques, Lavadouros e Piscinas.------------------

----- Quer os locais de “abrigo coletivo”, quer o “refúgio coletivo”, devem conter sinalização 
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de identificação do abrigo coletivo e respetivos acessos, bem como, identificação do local 

de refúgio coletivo e acessos. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto aos Kits de abrigo (são aqueles que já foram distribuídos há uns anos às 

juntas de freguesia), são compostos por: água engarrafada; estojo de primeiros socorros; 

rádio e lanterna (s); artigos especiais param lactentes; idosos e pessoas com deficiência; 

itens de higiene; máscaras com filtros de partículas; água e alimentos para animais de 

companhia e apito. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Medidas de autoproteção - Esquematização de mensagens importantes a transmitir à 

população - Ligar o 112 - Se um incêndio se aproximar de sua casa … Preparação para 

evacuação (kit de evacuação) … Em caso de evacuação preventiva para o exterior do 

aglomerado … Em caso de evacuação repentina para um abrigo ou refúgio do aglomerado 

… e em caso de confinamento na habitação. -------------------------------------------------------------  

----- Concluiu que, para uma Aldeia Segura/Pessoas Seguras, são muito importantes as 

Ações a desenvolver: identificar e avaliar os aglomerados críticos; proteger os 

aglomerados através da gestão de faixas de proteção; criar grupos de autodefesa 

comunitária – definir o Oficial de Segurança Local; identificar e criar mecanismos de aviso à 

população; identificar e preparar os locais de abrigo e de refúgio; operacionalizar o kit de 

abrigo; elaborar o Plano de Evacuação; instalar sinalética e assegurar a sua manutenção e 

realizar treinos e exercícios que permitam identificar hipóteses de melhorias. -------------------

---- Também informou que, para além das ações realizadas nas freguesias, vai haver uma 

sensibilização à população através de “ porta a porta”, rádio local Riba Távora e o site da 

câmara. =============================================================== 
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----- Por fim, o Presidente da Assembleia perguntou se havia questões a fazer e, dado 

que não houve, saudou a iniciativa e as ações programadas para evitar os incêndios. ==== 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ==================== 

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

presentes, as minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, 

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

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão, às doze horas e quarenta e 

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