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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TREZE DE DEZEMBRO DO ANO DE 

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

ATA N.º 06/2019 

======= Aos treze dias do mês de dezembro 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

seguintes membros: José Manuel de Andrade Ferreira,  Fábio Ricardo Morgado Gomes, 

Fernando Manuel Trinta Lopes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Celita Maria Pereira 

Leitão, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia 

Alves, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Délio Nelson Rodrigues Mariana, Maria Dulce 

Rodrigues de Andrade Cardoso, Sidónio da Silva Meneses, Sidónio Clemêncio da Silva, 

Jorge Mota dos Santos, António Manuel Pinto da Silva, Pedro Cláudio Pereira Martins, 

Cristiana Vanessa Teixeira Tavares,  e os senhores Presidentes de Junta das Freguesias 

de Alvite, António José Monteiro dos Santos, de Arcozelos, António Eduardo Lopes 

Morgado, de Cabaços, Hélio David Ribeiro dos Santos, de Caria, em substituição do 
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Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de Castelo, Vitor Manuel Gomes de Carvalho, 

de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, de Passô, Jorge António Moreira Simão, de 

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

Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, de Sever, Marcelino Ramos 

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

Nagosa, André Trindade de Sousa, União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de 

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

de Jesus Sousa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Susana Duarte Morais, António José de Macedo e o senhor Presidente de Junta da 

Freguesia de Baldos, João Augusto Gomes Oura.=============================== 

----- 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,  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 da sessão de setembro, último, a qual referiu 

que a ata  está em condições de ser aprovada. ================================= 

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

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

Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a  Ata da Sessão Ordinária 

realizada em 27 de setembro de dois mil e dezanove, cuja leitura foi dispensada, por 
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unanimidade, em virtude de o texto ter sido distribuído previamente a todos os Membros. --- 

Deliberação: Aprovar por maioria, com sete abstenções dos membros da assembleia,  

Maria Teresa Adão Chaves, António Manuel Pinto da Silva, Délio Nelson Rodrigues 

Mariana e os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Alvite, António José 

Monteiro dos Santos, de Castelo, Vitor Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil, José Luís 

dos Santos Rosário, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira,  do Vilar, Fernando Manuel dos 

Santos Vilaça. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 senhor Presidente 

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

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

referiu que  os deputados do Grupo Municipal Unidos pelo Futuro registaram com agrado, 

na última Assembleia Municipal, que o Município adquirira um veículo elétrico, dando, por 

isso, um sinal da sua preocupação com as questões do ambiente. Acreditam que o futuro 

da mobilidade elétrica passa por aí. Apesar de não verem a mobilidade elétrica como a 

única opção, veem-na como uma boa solução. Por esse motivo, acham que não basta 

indicar o caminho e apelar às pessoas que adiram à mobilidade elétrica, mas entendem 

que é preciso criar as condições necessárias. É nesse sentido que gostariam de saber, 

quais os passos que já deu o município, para que sejam instalados postos de 

carregamento em Moimenta da Beira. Não gostavam que a inexistência dos postos de 
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carregamento fosse um motivo impeditivo para que as pessoas adquiram e adiram mais à 

mobilidade elétrica. Tendo, com certeza, a consciência de que isso não depende, única e 

exclusivamente, do município, no entanto, a câmara, tem um papel fundamental em todo 

este processo. ========================================================== 

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

Ferreira, para responder à questão que lhe foi formulada. Após cumprimentar os 

presentes, começou por agradecer a presença de todos, e, como habitualmente, desejou  

que a sessão fosse, uma vez mais, produtiva para os interesses do município. ----------------- 

----- De imediato, passou a responder à questão que lhe foi colocada, pelo senhor deputado 

Fernando Trinta, fazendo uma consideração prévia para manifestar o seu acordo à alusão 

feita, à necessidade de progredirmos mais rapidamente, no sentido de melhorar a questão 

relacionada com a mobilidade elétrica. Evidentemente que é um assunto que nos últimos 

anos tem merecido muitos esforços por parte de muitas organizações, especialmente, da 

opinião pública. Portugal é um dos países com maior dificuldade com a evolução climática 

e com a relação que isso tem com a mobilidade elétrica mais necessita de fazer esse 

esforço. Por estas razões, o município decidiu aderir a uma candidatura que decorre, 

portanto, que não tem ainda a sua conclusão. É uma candidatura para adquirir um veículo 

elétrico e afetá-lo ao serviço de saúde no concelho de Moimenta da Beira. Veremos se esta 

candidatura é aprovada ou não, dependendo do número de candidaturas que foram 

apresentadas, poderá remanescer algum valor que permita apresentar uma outra 

candidatura, mas, apesar de, em termos imediatos e meramente financeiros, porventura, 

esta é uma opção que o município fez. Não ter ainda uma opção eficiente, usando em 
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consideração os argumentos que o deputado referiu e com os quais concorda 

completamente. Como disse e bem, precisamos de dar sinais concretos e o sinal concreto 

que o Município de Moimenta da Beira procurou dar foi este. Podemos evoluir e as próprias 

organizações que tratam da mobilidade elétrica têm tido evoluções imensas, até neste 

aspeto financeiro, tem havido grandes evoluções. -------------------------------------------------------

----- Quanto à outra questão colocada e relacionada com os postos de carregamentos, 

informou que esta candidatura contempla, também, um posto de carregamento, isto é, se 

for aprovada esta candidatura para o veículo elétrico, ela virá acompanhada de um posto 

de carregamento para esse efeito. ---------------------------------------------------------------------------

----- Também informou que o município, já há alguns anos, aderiu a um processo de 

implantação a nível do país de postos de carregamento, onde indicou um lugar junto à 

Central de Camionagem. Portanto, aguarda-se que o município de Moimenta da Beira, 

assim como nos restantes municípios, essa oportunidade real exista. Mas, neste momento, 

está em curso um concurso para três entidades privadas poderem elas próprias implantar 

esses postos de carregamento. -------------------------------------------------------------------------------

----- Portanto, estão atentos a isso e dedicados a estabelecer, em Moimenta da Beira, 

condições para que os veículos elétricos possam abastecer. ======================= 

===== 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. -------------------

----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 
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inscrições e deu palavra ao Membro da Assembleia Pedro Cláudio Pereira Martins que, 

após os cumprimentos, começou por referir e deixar um pequeno reparo que, no ano 

anterior, foi acrescentado à informação do senhor Presidente um anexo  relacionado com  

a prestação de contas  da Expodemo, pelo sucesso claro no Município. Alertou que, nesta 

assembleia, que está a decorrer não foi feita a mesma boa prática e deixava esta sugestão. 

Como tem sido contínuo na sua prestação de transparência de dar visibilidade a tudo que 

acontece, tanto do bom, como do menos bom, gostaria que continuasse com essa boa 

prática. Pelo menos, para vermos o evoluir tanto das receitas, como das despesas e para 

conseguirmos fazer um balanço quantitativo e qualitativo, porque, claramente, tem sido um 

sucesso e o município está de parabéns pelo evento. ============================ 

===== O senhor Presidente da Câmara solicitou a palavra ao senhor Presidente da 

Assembleia Municipal para dar uma informação sobre este assunto, começando por 

referir que aceita o reparo do senhor deputado, mas não conseguiu reunir os documentos 

necessários para apresentar com os dados completos. ------------------------------------------------

----- Na próxima sessão, apresentará o relatório das contas da Expodemo 2019.========= 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciada a 

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

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

de Concurso Público para Fornecimento de Energia Elétrica – Procedimentos pré-

contratuais do concurso para os anos de 2020 e 2021 - Aprovação da autorização prévia 

para a assunção dos compromissos plurianuais inerentes ao(s) contrato(s) a celebrar, de 
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acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 08 de junho 

(regime jurídico da realização das despesas públicas) e na alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, 

da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, compromissos plurianuais esses a autorizar em valor 

correspondente ao dos encargos de 2020 e 2021. -------------------------------------------------------

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

Municipal um esclarecimento sobre este assunto, o qual começou por recordar que, no 

ano anterior, veio este assunto à Assembleia Municipal, tratando-se da aquisição de 

energia elétrica, no âmbito de um conjunto de municípios que compõem a Comunidade 

Intermunicipal do Douro. Por ter esta escala, permite que o preço para cada um dos 

municípios acabe por ser inferior. -----------------------------------------------------------------------------

----- Portanto, o município de Moimenta da Beira, à semelhança de qualquer um dos outros 

que é a entidade que tem a competência para contratar, vai receber os serviços e vai 

delegar na entidade da Comunidade Intermunicipal do Douro, no sentido de abrir um 

concurso público e adquirir energia em nome de todos para esse efeito. Como, nesse 

concurso público, o valor incide em mais do que num ano, isso, torna obrigatório que a 

assembleia municipal delibere, no sentido de autorizar que o concurso seja feito e que os 

efeitos plurianuais se façam sentir. Os valores são relativamente semelhantes aos valores 

que têm acontecido, não têm tido grandes oscilações e o que se espera é que a aquisição 

da energia elétrica venha a resultar num encargo semelhante para os dois anos em causa. 

Em 2020 e 2021 incidem em cerca de um milhão e duzentos mil euros, de grosso modo. == 

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

passou a palavra ao senhor Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do 
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Nascimento Correia Alves que, após os cumprimentos, referiu que iria abordar este 

assunto e julga que também já teria abordado no ano anterior. Referiu que a sua sugestão 

é no sentido de, se a Comunidade Intermunicipal negoceia este pacote de energia para os 

municípios que estão agregados a ela, talvez pudesse também abrir a eventuais 

particulares, mas principalmente às empresas que o queiram fazer, porque elas são livres 

de o fazerem de forma individual. Logo, abrir uma espécie de uma bolsa que permitisse 

que os particulares que, normalmente, possam ter interesse nisso, principalmente os 

fruteiros e pequenas indústrias, mas também as grandes empresas que já têm peso 

negocial. Um dos fatores produtivos, provavelmente mais caro, será a energia e, se for 

concedida a hipótese de entrar neste pacote da negociação da própria CIM, haveria 

algumas vantagens para as nossas empresas locais e para os nossos munícipes. ======= 

----- Também, no uso da palavra o Membro da Assembleia Fernando Manuel Trinta 

Lopes referiu que tem constatado que alguns municípios têm adotado um sistema para 

evitar a redução dos custos com a eletricidade pública. Tem conhecimento que, em 

Moimenta da Beira, já foi feita a experiência de desligar algumas luzes em determinados 

períodos da noite, em momentos mais mortos, em que não há movimento nas ruas. Não 

sabe se isso é viável ou não, desligar por completo, mas acha que a câmara podia poupar 

muito dinheiro, pelo menos, nas luminárias que não são de led, desligar alternadamente. 

Não diz que tivesse de ser em todo o lado, mas é certo que, em muitos locais, onde não há 

movimento, cruzamentos, algumas estradas onde não há habitações. Isto traduzir-se-ia 

numa redução da pegada ecológica do município. =============================== 

===== Para responder às questões, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao 
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senhor Presidente da Câmara o qual começou por dizer que, quanto à primeira questão 

que lhe foi colocada, pelo senhor deputado Correia Alves, parece-lhe que não há legislação 

enquadradora que possa fazer isso. Caso houvesse legislação que o permitisse e se 

conseguisse encontrar um sistema que funcionasse, podia, de facto, ter vantagens. Mas, 

para isso, existe, desde logo, a questão legal e na CIM não é viável. Não está em 

condições de garantir a legalidade que lhe propõe, parece-lhe que não será legal, mas 

procurará fazer essa avaliação e trazer uma resposta numa próxima sessão. ----------------- -

----- Quanto à questão formulada pelo senhor deputado Fernando Trinta Lopes, afirmou 

que isso foi avaliado e, durante algum tempo, porque o município estava em situação 

financeira muito difícil, todas as medidas que pudessem ajudar a diminuir essa dificuldade 

eram medidas bem-vindas e eram mais do que justificadas. ------------------------------------------

----- O município de Moimenta da Beira, à semelhança do que aconteceu com o resto do 

país, viu diminuídas, as suas receitas todos os anos, quer por efeito dos cortes do Estado 

que fazia nas receitas das autarquias, quer pela atividade económica que representava 

também quedas de receitas todos os anos. Apesar disso e mesmo quando nessa altura 

vários municípios, incluindo vários à nossa volta, tomaram a decisão que o senhor 

deputado propõe, o executivo recusou-se sempre a tomá-la. Se a câmara quiser desliga, 

ou manda desligar, as luminárias que entender, mas, se o fizesse, seria uma decisão que 

considera errada, no sentido em que há um conforto e uma segurança mínimos que as 

populações têm que ter e é obrigação da câmara municipal, enquanto esforço possível, 

garantir esse conforto mínimo e essa segurança mínima. ---------------------------------------------

----- Evidentemente que as decisões são sempre não cortar alí e cortar noutro sítio, mas 
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não deixar outros benéficos que também são úteis. Houve um modelo que desligava 

completamente as luminárias em determinadas áreas, normalmente nas aldeias, eram 

desligadas num determinado período da noite e outro modelo era a sua sugestão de ligar 

apenas uma parte das luminárias que parecessem mais dispensáveis, porque aceita que 

elas não têm um valor igual para as pessoas. Algumas luminárias são mais importantes do 

que outras, no sentido de que estão mais próximas das casas, mas tomar agora opções de 

desligar luminárias, apenas, porque servem pouca gente, ou porque estão mais longe das 

casas das pessoas era uma discriminação que não deve ser feita. As luminárias nos 

cruzamentos estão lá por uma questão de segurança e, ainda que não possamos 

contabilizar quantos acidentes se evitaram por haver luminárias nos cruzamentos, é quase 

certo que, se as desligarmos, colocamos mais próximas as pessoas de terem acidentes 

nos cruzamentos. As pessoas do concelho de Moimenta da Beira, quando quiserem viver 

em áreas um pouco mais afastadas dos centros urbanos têm que ter, no mínimo, 

condições para aí viverem e a eletricidade ainda é das condições mínimas. ============ 

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

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

DELIBERAÇÃO: Após esclarecimentos prestados pelo senhor presidente da Câmara, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a autorização 

prévia para a assunção dos compromissos plurianuais inerentes ao(s) contrato(s) a 

celebrar, de acordo com o previsto no n.º1, do artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho (regime jurídico da realização das despesas públicas) e na alínea c), do n.º 1, do 

artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, compromissos plurianuais esses a autorizar 
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em valor correspondente ao dos encargos de 2020, que se estimam no valor total de € 

662.549,69 (seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos quarenta e nove  euros e 

sessenta e nove cêntimos)  e ao valor dos encargos de 2021 que, também,  se estimam  no 

valor total de € 662.549,69 (seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos quarenta e nove  

euros e sessenta e nove cêntimos), nos precisos termos apesentados e aprovados pela 

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

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

de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro, CRL – Adesão do Município de 

Moimenta da Beira como associado – artigo 51.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. ------

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

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

está em causa é a cooperativa Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro 

solicitar ao Município de Moimenta da Beira para se associar àquela cooperativa e, através, 

dessa associação, adquirir capital no montante de cinco mil euros, basicamente é isto que 

está em causa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Porque é que a Câmara considera que é útil aderir a esta Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo como associada e adquirir o capital? Do nosso ponto de vista é útil, porque esta 

instituição de crédito tem uma implantação significativa, aqui, em toda a região, não apenas 

em Moimenta da Beira, mas num conjunto de municípios à nossa volta. É uma instituição 

local, porque tem uma direção local e tem uma intervenção local que é forte, até do ponto 

de vista estatutário. Esta instituição está obrigada, salvo erro, em utilizar, pelo menos, 

metade dos seus créditos para os seus associados, isto é, não deixa de funcionar como 
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uma instituição bancária em geral, com regras que são gerais, mas tem imposições que 

são particulares, tem obrigação de criar financiamento para a nossa região, que outra 

instituição bancária não tem. -----------------------------------------------------------------------------------

------ No nosso concelho, é a única instituição de crédito que tem mais balcões – Moimenta 

da Beira, Leomil e Alvite. Isto atribui, aqui, também, alguma diferença a esta instituição, 

relativamente a todas as outras. O Município, não sendo associado, não deixa de ter com 

esta instituição uma boa relação, até de algum modo privilegiada, por exemplo, em que 

fazemos protocolos permanentes de colaboração para financiamento de um conjunto de 

várias atividades. Se o município aderir como associado e adquirir este capital, passa a ter 

mais um direito, mais uma obrigação dentro da instituição que é a de defender 

especialmente os interesses dos munícipes do concelho de Moimenta da Beira. Esta opção 

é boa para melhorar as condições de defesa da nossa economia e a nossa gente. Não vê 

nenhum inconveniente em que esta adesão se faça, porque, em termos financeiros, é uma 

operação que não agrava o nosso capital. Nós investimos na instituição cinco mil euros que 

é a proposta que está feita. Estes cinco mil euros mantêm-se, se, por exemplo, o município 

daqui a uns meses quiser sair, tem direito ao capital de cinco mil euros que tinha sido 

entregue. Não há aqui nenhuma degradação deste capital, também é verdade que não 

cresce, mas também não diminui. Podia ser qualquer valor, mas os cinco mil euros foram o 

valor sugerido e que pareceu adequado à Caixa de Crédito Agrícola e que foi aceite pela 

Câmara. Não há nenhuma explicação objetiva para o valor dos cinco mil euros. Este valor é 

aceitável, mas o mais importante é que nos permitirá, por um lado, reforçar a nossa 

condição junto desta instituição e, por outro lado, melhorar estas mesmas condições para 
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representar os nossos munícipes. O nosso ponto de vista é aquele que nos obriga a estar 

presentes quando nos solicitam a presença. Temos alguma dificuldade em recusar este 

pedido desta instituição e ao mesmo tempo queremos manter todas as condições, ou até 

melhorar as condições para defendermos alí dentro os interesses da nossa gente e das 

nossas empresas. Não vê nenhum risco para o município e, sinceramente, vê vantagens 

nesta adesão. ========================================================== 

===== Com autorização da Mesa, ausentou-se, por um período de tempo, o Membro da 

Assembleia, Francisco Aurélio Santana Lopes. =================================-

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

tomou a palavra o Membro da Assembleia, Pedro Cláudio Pereira Martins, referindo que 

pretendia defender a posição do Grupo Municipal Unidos pelo Futuro, dizendo que se vão 

abster. Quanto a este ponto, por uma questão de doutrina e de convicção, defendem que 

as leis do mercado devem ser equitativas para todos os organismos e que a função dos 

organismos do Estado será mais regulatória do que, praticamente, entrar dentro de um 

executivo dum organismo privado. Percebe os inconvenientes que não são muitos, mas 

também não são muito objetivas as vantagens do mesmo. -------------------------------------------

----- Deixou a questão dos cinco mil euros, pretendendo saber se o valor tinha sido 

proposto pela câmara municipal, ou pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Em seguida, 

deu os parabéns pela relação de parceria que tem mantido com esta instituição que 

claramente tem um papel muito ativo no concelho, seja através dos balcões, que existem 

nas freguesias, ou seja através do apoio que tem dado em diversas atividades ao município 

e acha que é por aí que devemos apostar nessa relação de parceria que tem dados muitos 
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frutos. No entanto, não concordam que os dinheiros públicos sejam servidos numa 

iniciativa “privada”. ======================================================= 

===== Entrou o representante da Junta de Freguesia de Caria, Armando Nunes Mota ==== 

===== Também no uso da palavra, o Presidente da Assembleia Municipal, Alcides José 

de Sousa Sarmento, começou por dizer que queria saudar esta iniciativa que não é 

propriamente uma parceria, porque estamos em outros contextos, mas desta vontade de 

cooperação. Primeiro as Caixas de Crédito são, como disse o senhor Presidente, 

cooperativas, ou mutualidades ou o que se chama de terceiro sector da economia. Nós 

sabemos que é um setor onde estão também englobadas as Cooperativas, as IPSS’s e 

Mutualidades. Neste caso, o município também é coerente, por um lado, dizer que o 

mercado e o lucro são aquilo que é fundamental na economia e, depois, dizer que temos 

de encontrar medidas para o interior. De facto, no interior, a economia social desempenha 

um grande papel, a não ser este, chamado terceiro setor ou da economia social nas 

regiões do interior. Isto é uma medida de saudar e congratulou o senhor Presidente da 

Câmara por esta decisão. Estas instituições são mais do que empresas, precisamente pelo 

papel que desempenham de proximidade, da importância que têm na economia local, 

acima de tudo. Discordou do senhor deputado em termos ideológicos, pois quanto à 

questão da regulação, está hoje provado que é extremamente questionável a função dos 

reguladores, na incapacidade que os reguladores têm para intervir, nomeadamente, na 

questão de garantir as políticas públicas. ====================================== 

===== De novo, para responder às questões, o Presidente da Câmara Municipal tomou a 

palavra e disse que o município, não pretende, nem conseguiria mesmo que o pretendesse 
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com esta adesão, substituir os reguladores. Não está em causa nenhum poder regulatório, 

nem função executiva, apenas, pode participar nas decisões macro, isso é importante que 

se faça. Deu exemplos, dizendo que, em concreto, nesta instituição, foi estabelecido ao 

longo da sua história um conjunto de objetivos que fizeram, por exemplo, com que a sede 

desta instituição seja em Armamar e as instalações principais desta instituição sejam em 

Tabuaço. Se Moimenta da Beira tivesse sido associado, quando estas decisões, sobre a 

localização das instalações, foram tomadas, talvez, fossem de outra forma. Não é que não 

pudessem ter naqueles concelhos instalações ou influência, não, mas, talvez, Moimenta da 

Beira não tivesse ficado tão afastada destas questões. Outro exemplo é que, ainda hoje, o 

município de Moimenta da Beira tem as instalações melhores que nós conhecemos, num 

pequeno espaço. Nós ganhamos mais capacidade, se formos associados, porque é aos 

associados a quem compete tomar as decisões e Moimenta da Beira não sendo associado, 

não pode participar nas decisões tomadas. Assegurou que, a partir de agora, o município 

de Moimenta da Beira, por autorização da Assembleia Municipal que permite que sejamos 

associados, tem a obrigação de ter um posicionamento diferente, não é que não tenha 

ninguém nos órgãos sociais, mas nós temos obrigação de procurar condições para reforçar 

a posição do município de Moimenta da Beira. -----------------------------------------------------------

----- Quanto à questão, dos cinco mil euros, esclareceu de novo que foi uma sugestão do 

grupo de Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Távora e Douro e, também, referiu que seria 

indiferente se fossem três ou quatro mil euros, a sugestão que eles fizeram, acha que não 

tem razão nenhuma objetiva. Esclareceu que o valor do capital social desta instituição é 

variável, mas, neste momento, é um pouco mais de vinte e nove milhões de euros. O 



                                                                                                                               
Fl. 221 

 
 

__________   
2019.12.13 

 
                                                                                                                                                             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 

 

 

município de Moimenta da Beira não se vai tornar dono da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

do Távora e Douro, a proposta é adquirir capital de cinco mil euros que, admitindo que 

ninguém saísse e ninguém entrasse, passávamos a ser cinco mil de vinte e nove milhões 

de qualquer coisa. Relativizemos o que tem de ser relativizado. -------------------------------------

---- Finalmente, aludiu à relação que foi feita do dinheiro público com o interesse público. A 

influência que o dinheiro público deve ter para facilitar e implementar as instituições das 

empresas privadas não é tudo, mas é muito que o capital público pode fazer. Se quisermos 

aligeirar, o capital público tem duas funções: ser aplicado nas funções do Estado e que não 

podem deixar de competir ao Estado e ser utilizado para impulsionar o desenvolvimento 

privado. Podemos questionar se estes cinco mil euros ajudam a impulsionar o 

desenvolvimento privado, ou estes cinco mil euros não são gastos, são aplicados, na 

medida em que se mantêm como um ativo do município de Moimenta da Beira. ---------------

----- Do seu ponto de vista, não aceitar que dinheiro público possa servir para incrementar 

as condições de desenvolvimento dos privados é o contrário do que defende e do que 

imagina que o senhor deputado defende também, porque, senão, nós tínhamos que 

questionar por que é que a câmara tomou a decisão de fazer com que o valor que tem 

disponível para aplicar no PRODER fosse aplicado no edifício que não é da câmara, mas 

que é da Cooperativa Agrícola do Távora (cerca de quatrocentos e noventa e sete mil 

euros). Se seguíssemos essa visão, não podíamos alí aplicar, mas nós achamos que, 

apesar de se tratar de uma cooperativa, tal como se trata aqui de uma cooperativa, a 

melhor aplicação que podemos dar àquele valor é conotá-lo alí àquele serviço. ----------------

----- A sua visão é que os privados e o esforço dos privados, também, estão ao serviço de 



                                                                                                                               
Fl. 222 

 
 

__________   
2019.12.13 

 
                                                                                                                                                             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 

 

 

todos. É pena que nós não tenhamos mais oportunidades para com o dinheiro público ou 

com o esforço público, com os meios públicos, impulsionar o crescimento dos privados. = 

===== Com autorização da Mesa, ausentou-se, por um período de tempo, o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas. =========== 

===== Por fim, tomou a palavra o Membro da Assembleia, José Manuel de Andrade 

Ferreira que, após os cumprimentos, referiu que não queria falar sobre este assunto, 

porque, realmente, há aqui um pequeno conflito de interesses, porque é vogal do conselho 

fiscal da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Távora e Douro. No entanto, concorda 

plenamente com a posição da Câmara Municipal em se associar efetivamente com a Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo do Távora e Douro, porque Moimenta da Beira, quase sempre, 

esteve um pouco desprovida de pessoas que pudessem estar na Administração da Caixa, 

que tem a sua sede e toda a sua estrutura em Tabuaço. De facto, Tabuaço e Armamar 

dominam a Caixa Agrícola, os administradores são compostos por Armamar e Tabuaço e 

vice-versa, durante estes anos todos, sempre foi assim. Moimenta da Beira, sempre foi 

muito esquecida e referiu que é só um elemento fiscal, reúnem-se meia dúzia de vezes, por 

ano, dão os seus pareceres respetivos, mas pouco ou nada fazem acerca disso. --------------

----- Informou que a Caixa já adquiriu, em Moimenta da Beira, um edifício para a construção 

da nova sede, mas, até, hoje, não houve capacidade da Administração da Caixa para 

efetivamente construir esse edifício, de uma agência digna e que o povo de Moimenta da 

Beira mereceria. Pensa que a Câmara Municipal, envolvida neste projeto da Caixa 

Agrícola, dará mais força, quer ao balcão de Alvite, quer ao balcão de Leomil, para que não 

encerrem, porque há muita controvérsia quanto a essa questão. Têm-se oposto ao 
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encerramento dos dois balcões. ------------------------------------------------------------------------------

----- Deixou uma palavra de congratulação com esta posição da Câmara e, efetivamente, 

quis esclarecer que a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Távora e Douro tem-no como 

vogal, há uns anos a esta parte, mas só no Conselho Fiscal. ======================= 

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

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

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

presentes, com vinte oito votos a favor dos senhores Alcides José de Sousa Sarmento, 

Maria Teresa Adão Chaves, Carlos Alberto de Meneses Bento, José Manuel de Andrade 

Ferreira,  Fábio Ricardo Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, Celita Maria 

Pereira Leitão, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, Maria Dulce Rodrigues 

de Andrade Cardoso, Sidónio da Silva Meneses, Sidónio Clemêncio da Silva, Jorge Mota 

dos Santos, António Manuel Pinto da Silva, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares,  e os 

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

Santos, de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Cabaços, Hélio David Ribeiro 

dos Santos, de Caria,  em substituição do Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de 

Castelo, Vitor Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, de 

Passô, Jorge António Moreira Simão, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima 

Rebelo Gomes, da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, de Sever, Marcelino Ramos 

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

Nagosa, André Trindade de Sousa, União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de 

Nacomba e Ariz, José Dias Lopes e da União de Freguesias Peva e Segões, Pedro João 
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de Jesus Sousa e três abstenções dos senhores, Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro 

Cláudio Pereira Martins e Délio Nelson Rodrigues da Mariana,  APROVAR a autorização da 

adesão do Município de Moimenta da Beira como associado à Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo do Vale do Távora e Douro, CRL., nos precisos termos apresentados e aprovados 

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

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

Participação Variável no IRS – Percentagem a aplicar em 2020 – alínea e), do n.º 1, do 

artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 1, do artigo 26.º, da 

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

===== Regressou de novo à sessão, o Membro da Assembleia Francisco Aurélio Santana 

Aguiar e o senhor Presidente da Junta de Freguesia do Sarzedo, Eduardo de Carvalho 

Seixas. ===============================================================-

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

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

relativamente à proposta que está aprovada pela câmara municipal, esta participação 

variável no IRS é de teor semelhante ao que tem vindo a acontecer, ao longo dos últimos 

anos. Como dizia há pouco, o dinheiro público também deve ser levado para criar 

condições de desenvolvimento das entidades privadas e, para que isso possa acontecer, é 

preciso que haja um conjunto de ações sociais que são indispensáveis à nossa forma de 

vida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para ele, é evidente que os impostos são indispensáveis para o bem das próprias 

pessoas, não é do município, o município usa todo o dinheiro a favor das pessoas, 
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devendo ser usado da melhor forma. Mas o objetivo é pegar no dinheiro que resulta dos 

impostos e das taxas e aplicá-lo melhor. Neste caso, os municípios, em Portugal, têm a 

possibilidade de prescindir de uma parte ou da totalidade do IRS a que têm direito. -----------

----- Em primeiro lugar, o valor estimado, em Moimenta da Beira, em IRS, é de duzentos e 

vinte mil euros, A opção, no IRS, de não prescindirmos de nenhum valor tem a ver com o 

facto de este imposto ser, porventura, de todos o mais justo, o que provoca maior 

redistribuição e afeta menos os rendimentos dos agregados familiares com rendimentos de 

menor dimensão. No conjunto dos impostos que estão acessíveis para decisão do 

município, o IRS é aquele, em que consideramos, por várias razões, que se justifica não 

prescindir de nenhum destes valores. Isto faz com que possamos pegar no dinheiro que 

provém das pessoas que têm rendimentos mais altos e aplicá-lo a favor daquelas que têm 

rendimentos mais baixos. Porque quem paga menos são pessoas a quem temos obrigação 

de dar condições para poderem progredir, para que, no futuro, possam contribuir para 

outros que, nessa altura, certamente, precisam deles também. É esta a razão, pela qua, a 

nossa proposta é de redistribuir este valor e não prescindir dele. ==================== 

===== Com autorização da Mesa, ausentaram-se, por um período de tempo, o Membro da 

Assembleia José Manuel de Andrade Ferreira e o senhor Presidente da Junta da União de 

Freguesias, Pedro João de Jesus Sousa. =====================================-

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

deu palavra ao Membro da Assembleia Pedro Cláudio Pereira Martins que referiu que, 

em consonância com a posição dos deputados do Grupo Municipal Unidos pelo Futuro, já 

nos anos anteriores e com os oitocentos e tal eleitores que confiaram neles, opõem-se a 
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esta medida dos 5%, e defendem a redução do IRS em 1% para 4%, para que haja muito 

mais rendimento disponível para, depois, fazer alavancar a economia, através dos próprios 

contribuintes em si. Pensa que têm objetivos iguais, mas com meios totalmente diferentes a 

nível de conseguir esses objetivos. Daí estarem a defender esse eleitorado que têm a 

mesma visão que eles. Acham que isto seria um sinal, como temos diminuído a dívida, de 

pôr mais dinheiro no bolso dos contribuintes e que possam alavancar a economia. Têm 

visões distintas, mas percebe perfeitamente a visão do executivo, no entanto defendem e 

mantêm a proposta de que a participação variável do IRS deveria ser de 4%. ========== 

===== Então, tomou a palavra o Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves que começou por dizer que entende a explicação que o senhor 

Presidente da Câmara deu e, em parte, está de acordo com ela, na questão da 

redistribuição  dos valores deste imposto, percebe a ideia e concorda nesse aspeto, mas, 

também, segue a posição tomada do deputado Pedro Martins, porque seria um sinal da 

redução de 1% para as pessoas que pagam IRS. Estamos a falar do setor terciário, que, 

desta forma, teria um incentivo. O município de Viseu faz e há outros municípios que 

também o fazem. Esta é uma questão tão sensível. Se formos à internet e pesquisarmos, 

há, até, quase “decos” preparadas para ver em que municípios podem declarar os seus 

rendimentos para terem uma retribuição melhor. Permite ver isso, por concelho, qual a 

participação da variável do IRS que cada um tem e a devolução que cada um pode fazer a 

quem lá declarar os seus rendimentos. Portanto, deixa, também, esta posição que é, não 

pondo de parte a redistribuição dos rendimentos que seria feita dos tais 4% da participação 

de cada um, afetar 1% a quem paga e o gere. ================================== 
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===== Por fim, o senhor Presidente da Assembleia concedeu, de novo a palavra ao 

senhor o Presidente da Câmara que afirmou respeitar a ideia de cada um e, sobre isto, 

não quer dizer mais nada, porque as questões que foram surgindo não são novas e nem 

são motivo de grande divergência. É claro que concorda, se o dinheiro do IRS ficasse nas 

empresas havia algum efeito na economia que poderia melhorar. Do mesmo modo que 

também sabe que existem aplicações para as pessoas verem quais os municípios onde 

pagam mais ou pagam menos. Porém, confia que este valor é mais bem utilizado a favor 

de todos, porque é em todos que estamos a pensar. O município, de acordo com a visão 

que tem da gestão que fazemos, previne-se, com este valor, para melhorar mais as 

condições e os resultados são mais favoráveis, se ele for utilizado, pelo município, do que 

se for utilizado, individualmente, pelos cidadãos. Está convencido de que o município de 

Moimenta da Beira usa bem o dinheiro a favor de todos e com efeitos mais assertivos do 

que aqueles que aconteceriam, se fosse deixado à disponibilidade de cada um. ========-

----- Finalmente, o Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto à votação, 

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

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

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

Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Carlos Alberto de Meneses Bento, Celita Maria 

Pereira Leitão, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, Sidónio da Silva Meneses, Sidónio Clemêncio da Silva, Jorge Mota dos Santos, 

António Manuel Pinto da Silva e os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de 

Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Cabaços, Hélio David Ribeiro dos Santos, 
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de Caria,  em substituição do Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de Castelo, Vitor 

Manuel Gomes de Carvalho, de Passô, Jorge António Moreira Simão, de Moimenta da 

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

do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira,  do Vilar, 

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

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

Dias Lopes, duas abstenções dos senhores Fábio Ricardo Morgado Gomes e do 

Presidente de Junta da Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos  e sete 

votos contra, dos senhores Fernando Manuel Tinta Lopes, Pedro Cláudio Pereira Martins, 

Délio Nelson Rodrigues da Mariana, Maria Helena Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa 

Teixeira Tavares, José Manuel do Nascimento Correia Alves e o senhor Presidente de 

Junta da Freguesia de Leomil, José Luis dos Santos Rosário, APROVAR a proposta de 

Participação Variável no IRS – percentagem a aplicar em 2020, mantendo a participação 

variável de 5%, nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. 

===== Então, passou-se para o Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia:  IMI - Imposto 

Municipal sobre Imóveis – Fixação da taxa a aplicar em 2019 – alínea d) do n.º 1 do artigo 

25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------

===== Entrou para a sessão, o Membro da Assembleia Joaquim Filipe dos Santos 

Rodrigues ============================================================= 

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

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

proposta assenta, também, em  pressupostos semelhantes ao que aconteceu no ano 
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anterior, até com base nos argumentos que utilizou, relativamente aos pontos anteriores. 

Neste caso, já não se trata de um imposto que tenha a mesma condição de redistribuir, por 

essa razão, não tem um tratamento em termos objetivos semelhantes. Porventura, pode, 

em alguns casos, até ser mais penalizante para as famílias e cidadãos que tenham maiores 

dificuldades. Nós temos a tradição de procurarmos construir a nossa própria casa de 

habitação e, às vezes, isso faz-se com que o recurso a um conjunto de sacrifícios que são 

grandes para as famílias. Taxar esse esforço, num limite máximo, é extremamente 

penalizante para as famílias, ainda que as receitas do IMI sejam, hoje, para os municípios 

portugueses, uma receita muito importante. Para termos uma ideia, a receita do IMI do 

concelho de Moimenta da Beira, habitualmente, significa cerca de 10% das suas receitas. 

Estivemos, por força das dificuldades que conhecem relacionadas com a ação ao PAEL, 

impedidos durante muitos anos de praticar uma taxa que fosse inferior a 0.4%, até ao 

momento em que o município se conseguiu libertar destas condições do PAEL, e, 

finalmente, pode reduzir a sua taxa. Neste momento, o município reduziu de 0.4% para 

0.375%. Este último valor é exatamente o meio do intervalo entre 0.3% e 0.45% que é a 

taxa que está agora em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Também recorda que a taxa máxima de IMI já foi de 0.5%. O que nós praticamos aqui 

no município foi sempre, no máximo, 0.4%. Entretanto, a taxa máxima deixou de ser 0.5% 

e passou a ser de 0.45%, sendo a mínima de 0.3%. Na primeira oportunidade que 

pudemos baixar a taxa, ela desceu para 0.375% que é a taxa intermédia. ------------------------

----- Esta taxa, em conjunto com outras medidas que foram adotadas, tem muito impacto no 

IMI. O município reviu em baixa os coeficientes de localização, o que influencia muito 
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significativamente no valor a pagar. Quando os coeficientes de localização são revistos em 

baixa, os valores finais a pagar são revistos em baixa também. -------------------------------------

----- Há um outro fator, ao qual a câmara aderiu que é o designado IMI familiar, em que as 

famílias, de acordo com o número de dependentes, têm a deduzir nos termos da lei. Estas 

três medidas que foram: baixar a taxa do IMI para 0.375%; baixar o coeficiente de 

localização em geral e IMI familiar tem tido o efeito que nós esperávamos. Tinha em 

previsão que neste ano em concreto, que em 2019 o IMI fosse decrescer. A receita global 

do IMI está em cerca de um milhão e quatrocentos mil euros. Não diminuiu, porque, 

felizmente, o nosso mercado habitacional continua com vitalidade, à nossa escala, ao 

nosso nível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Na nossa região, com a exceção das capitais de distrito, nós somos dos concelhos, ou 

mesmo, o concelho, que nos últimos anos mais capacidade de resistência tem tido no 

aspeto do imobiliário, isso faz com que, à medida que os imóveis entram em lotação, vai 

aumentando a receita. Neste momento, nós só não temos mais duzentos ou trezentos mil 

euros de receita, fruto destas medidas que foram adotadas. Só o IMI familiar representa 

cerca de cento e pouco mil euros. Portanto, o que nós propomos é consolidar uma taxa que 

sofre já este conjunto de intervenções, que não sendo na taxa são o que mais importa às 

pessoas no resultado final. Estes valores, do nosso ponto de vista, são adequados a 

cumprir dois objetivos: por um lado, permitir que haja no IMI menos impostos para as 

famílias do que havia antes e, até, muito menos, do que podia haver e, por outro lado, 

permite, ainda assim, que o município tenha uma receita que qualifica de agradável e com 

ela possa, à semelhança do que fazem com todas as outras, cumprir a sua missão. ----------
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----- Para terminar, dirá que a proposta é uma proposta completamente equilibrada, porque 

a taxa que se propõe está exatamente a meio do intervalo, mas também que esse 

equilíbrio é reforçado pelas condições atrás referidas e é por isso que fazem esta proposta. 

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

dado que não houve, colocou à votação de forma nominal, nos termos do n.º1, do art.º 55.º 

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

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

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, Carlos 

Alberto de Meneses Bento, Joaquim Filipe dos Santos Rodrigues, Celita Maria Pereira 

Leitão, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, 

Sidónio da Silva Meneses, Sidónio Clemêncio da Silva, Jorge Mota dos Santos, António 

Manuel Pinto da Silva e os senhores presidentes das Juntas de Freguesia de Arcozelos, 

António Eduardo Lopes Morgado, de Cabaços, Hélio David Ribeiro dos Santos, de Caria, 

em substituição do Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de Castelo, Vitor Manuel 

Gomes de Carvalho, de Passô, Jorge António Moreira Simão, de Moimenta da Beira, 

Francisco José de Lima Rebelo Gomes, da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do 

Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, do Vilar, 

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

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

Dias Lopes, duas abstenções dos senhores José Manuel do Nascimento Correia Alves e 

Fábio Ricardo Morgado Gomes  e sete votos contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta 
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Lopes, Pedro Cláudio Pereira Martins, Délio Nelson Rodrigues da Mariana, Maria Helena 

Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Presidente da Junta da 

Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos e Presidente da Junta de Freguesia 

de Leomil, José Luis dos Santos Rosário, APROVAR a taxa do IMI - Imposto Municipal 

sobre Imóveis referente ao ano de 2019 em 0,375% para os prédios urbanos avaliados, a 

aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do 

sujeito passivo, prevista nos artigos 112.º do CIMI (Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis), ou do agregado familiar, que tenha dependentes a seu cargo, nos temos do artigo 

112.º - A, aditado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, nos precisos termos apresentados 

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

===== Regressaram de novo à sessão o Membro da Assembleia José Manuel de Andrade 

Ferreira e o senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Peva e Segões, Pedro 

João Jesus de Sousa.==================================================== 

===== Então, passou-se para o Ponto Seis do Período da Ordem do Dia: Taxa Municipal 

de Direito de Passagem – Fixação da taxa a aplicar em 2020 – alínea b), do n.º 1, do artigo 

25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. --------------------------------------------------------------

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

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

se pretende  aplicar, no ano de 2020, a taxa municipal no valor de 0,25%, tendo um valor 

residual, cerca de dois ou três mil euros, e que não tem muito significado, nem para os 

cofres do município, nem para quem tem de a pagar. Esta taxa é suportada pelas 

empresas dos operadores e não pelos cidadãos. ================================ 
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----- De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições e, 

dado que não houve inscrições, colocou à votação de forma nominal, nos termos do n.º1, 

do art.º 55.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a proposta. -------------------------------------

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

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, APROVAR a fixação da 

taxa municipal de Direito de Passagem em 0,25%, a aplicar no ano de 2020, nos precisos 

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

===== Entretanto, passou-se para os Pontos Sete da Ordem do Dia: Derrama – 

Aditamento à deliberação da Câmara Municipal, sobre o assunto, tomada em sua reunião 

ordinária realizada em 28 de outubro de 2019; ---------------------------------------------------------- -

----- De imediato o senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao senhor 

Presidente da Câmara uma explicação sobre esta matéria e passou-lhe a palavra, o qual 

começou por explicar o que está na base deste aditamento à deliberação. -----------------------

----- A derrama incide sobre as sociedades comerciais e não sobre as pessoas individuais e 

o valor que pode ser estabelecido é até 1.5%, sobre o lucro tributável declarado, isto 

significa que as entidades que não tenham de declarar lucro não pagam derrama. Até 

agora, esta decisão tinha de ser tomada pela assembleia municipal e depois declarada à 

entidade tributária, até ao fim do mês de dezembro. Este ano, devido à Lei n.º 51/2018, de 

16 de agosto e, pela primeira vez, esta declaração teve de ser prestada até ao final de 

novembro. Isto foi comunicado aos municípios, no dia 20 de novembro de 2019, data 

posterior à reunião da câmara municipal, a qual já tinha tomado a sua decisão que lhe 

competia tomar, uma vez que a mesma, até outubro, tem de entregar à assembleia 
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municipal a proposta de orçamento. Depois de constatada a necessidade de declarar esta 

taxa da derrama ou as taxas da derrama até ao final de novembro, a entidade tributável 

decidiu, excecionalmente, que fosse estendido o prazo até dezembro. Ao mesmo tempo, foi 

feita uma verificação que pode colocar em causa a deliberação que a câmara tomou no 

seguinte sentido. A lei o que diz, nos artigos 26.º e 27.º da lei 73/2013, de 03 de setembro, 

é que a câmara pode fixar uma taxa até 1.5% e pode, excecionalmente, fixar uma taxa 

reduzida para as empresas que tenham um volume de negócios abaixo dos cento e 

cinquenta mil euros. É isto que diz a lei, uma taxa máxima e uma taxa mínima. O que nós 

temos vindo a fazer é fixar uma taxa máxima e a isenção para aquelas empresas que têm 

um volume de negócios abaixo dos cento e cinquenta mil euros. A diferença é só esta, a lei 

não fala de isenções. A nossa apreensão é que, tendo a câmara deliberado uma isenção 

para as empresas que têm um volume de negócios abaixo dos cento e cinquenta mil euros 

e não estando prevista nenhuma isenção, mas, sim, uma taxa reduzida, possa haver um 

incumprimento. Com a revogação da deliberação anterior, a proposta é que todos os 

sujeitos passivos de IRC, que tenham um volume de negócios superior a cento e cinquenta 

mil euros, não paguem a taxa de 1.5%, mas apenas de 1% e aquelas que têm um volume 

de negócios abaixo dos cento e cinquenta mil euros tenham uma taxa reduzida a 0%. -------

------ O conceito, aliás, de isenção e de redução, são conceitos diferentes, mas não há 

nenhuma proibição, ao que se sabe, de a taxa reduzida ser reduzida a 0%. Portanto, o que 

este aditamento faz é corrigir a deliberação da câmara, no sentido de dizer que é aplicada 

uma taxa de 1%, com mais de cento e cinquenta mil euros, e que é aplicada uma redução 

à taxa 0%, quando na deliberação se dizia, uma isenção. ---------------------------------------------
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----- Com esta explicação, está a cumprir-se o espirito da lei, porque as isenções são de 

facto possíveis, mas, depois, de a câmara aprovar o regulamento, onde estejam previstas 

estas isenções. Esse regulamento ainda não está aprovado e nem era viável aprová-lo em 

tão pouco espaço de tempo. Mas, para este caso concreto, para atingirmos o mesmo 

objetivo da proposta, que é 1% para as empresas com mais de cento e cinquenta mil 

euros, de volume de negócios e redução à taxa 0% para as empresas com menos de cento 

e cinquenta mil euros, de volume de negócios. =================================-

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

dado que não houve, colocou à votação de forma nominal, nos termos do n.º1, do art.º 55.º 

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

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

e nos termos do n.º 24, do artigo 18.º, da Lei n.º 51/2018 de 16 de agosto, na sua redação 

atual, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria dos presentes com trinta e um votos a 

favor dos senhores, senhores Alcides José Sousa Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, 

José Manuel de Andrade Ferreira, Carlos Alberto de Meneses Bento, Joaquim Filipe dos 

Santos Rodrigues, Celita Maria Pereira Leitão, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Maria 

Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Sidónio da Silva Meneses, Sidónio Clemêncio da 

Silva, Jorge Mota dos Santos, José Manuel do Nascimento Correia Alves, Maria Helena 

Coutinho dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, António Manuel Pinto da Silva e 

os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Arcozelos, António Eduardo Lopes 

Morgado, de Cabaços, Hélio David Ribeiro dos Santos, de Caria, em substituição do 

Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de Castelo, Vitor Manuel Gomes de Carvalho, 
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de Passô, Jorge António Moreira Simão, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima 

Rebelo Gomes, 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,  do Vilar, Fernando Manuel dos Santos Vilaça, União de Freguesias Paradinha e 

Nagosa, André Trindade de Sousa, União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de 

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

João Jesus de Sousa, duas abstenções, dos senhores Fábio Ricardo Morgado Gomes e do 

Presidente da Junta da Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos  e com três 

abstenções dos senhores, Fernando Manuel Trinta Lopes, Pedro Cláudio Pereira Martins e 

Délio Nelson Rodrigues da Mariana, APROVAR a proposta de lançamento de uma taxa 

reduzida a 0%, para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que 

não ultrapasse €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), nos precisos termos 

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

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

– fixação do limite da taxa – alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, conjugado com o artigo 18.º, da Lei 73/2013, de 03 de Setembro. --------------------

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

senhor Presidente da Câmara, a fim de ser dada uma explicação sobre esta matéria, o 

qual referiu que, com a aprovação do aditamento que a assembleia municipal acabou de 

fazer, propõe-se, neste ponto, que a deliberação da assembleia seja neste sentido, a 

proposta de lançamento de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 

sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), através da fixação de uma taxa geral no 
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limite máximo de 1%, para as empresas com um volume de negócios superior a € 

150.000,00 (cento e cinquenta mil euros) e às empresas que tenham um volume de 

negócios inferior a € 150.000,00 ( cento e cinquenta mil euros) sejam objeto de uma 

redução à taxa 0%. Também, lembrou que, no ano anterior, tinham aprovado a redução da 

taxa da derrama. Na primeira oportunidade que surgiu para reduzir, também, na derrama 

reduziu-se de 1.5% para 1% para os maiores contribuintes e reduzimos à taxa 0%, aquelas 

empresas que tenham um volume de negócios inferior a cento e cinquenta mil euros. ====-

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

dado que não houve, colocou à votação de forma nominal, nos termos do n.º1, do art.º 55.º, 

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

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

e nos termos do nº1, do artigo 18.º, da Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, na sua redação 

atual, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria dos presentes com vinte e nove votos 

a favor dos senhores  Alcides José Sousa Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, José 

Manuel de Andrade Ferreira, Carlos Alberto de Meneses Bento, Joaquim Filipe dos Santos 

Rodrigues, Celita Maria Pereira Leitão, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Maria Dulce 

Rodrigues de Andrade Cardoso, Sidónio da Silva Meneses, Sidónio Clemêncio da Silva, 

Jorge Mota dos Santos, José Manuel do Nascimento Correia Alves, Maria Helena Coutinho 

dos Santos, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, António Manuel Pinto da Silva e os 

senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Arcozelos, António Eduardo Lopes 

Morgado, de Cabaços, Hélio David Ribeiro dos Santos, de Caria,  em substituição do 

Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de Castelo, Vitor Manuel Gomes de Carvalho, 
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de Passô, Jorge António Moreira Simão, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima 

Rebelo Gomes, 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,  do Vilar, Fernando Manuel dos Santos Vilaça, União de Freguesias Paradinha e 

Nagosa, André Trindade de Sousa, União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de 

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

João Jesus de Sousa, duas abstenções, dos senhores  Fábio Ricardo Morgado Gomes e 

do Presidente da Junta da Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos e três 

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

Délio Nelson Rodrigues da Mariana, APROVAR a proposta de lançamento de derrama 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas 

coletivas (IRC), através da fixação de uma taxa geral no limite máximo de 1%, para as 

empresas com um volume de negócios superior a € 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

euros).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais foi deliberado, nos termos do n.º 24, do acima referido artigo 18.º, APROVAR a 

proposta de lançamento de uma taxa reduzida a 0%, para os sujeitos passivos com um 

volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse € 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil euros), nos precisos termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ====== 

===== Continuando, passou-se para o Ponto Nove do Período da Ordem do Dia: 

Autorização para contratação de um empréstimo de curto prazo, para o ano de 2020, até 

ao montante de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), nos termos dos artigos 49.º e 50.º da 

Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro. -------------------------------------------------------------------------
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===== De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal que fizesse uma breve exposição sobre o assunto, 

tendo ele informado que, nos termos da lei, os municípios têm a possibilidade, em cada 

ano, de recorrerem a um empréstimo de curto prazo. No caso do município de Moimenta 

da Beira, a capacidade para efeitos de curto prazo, neste momento, é próximo dos 

setecentos mil euros e este empréstimo de curto prazo tem uma característica que o 

distingue dos empréstimos de longo e médio prazo, tem de ser contratado e liquidado no 

mesmo ano. Em regra, estes empréstimos permitem suprir dificuldades pontuais de 

tesouraria, habitualmente, o município de Moimenta da Beira não tem utilizado, em 

nenhuma circunstância, há vários anos, completamente este empréstimo, mas é uma 

espécie de conforto para a tesouraria ter esta disponibilidade. ------------------------------------ 

Foi feito um concurso em que foram convidadas todas as instituições bancárias que têm 

balcões no concelho de Moimenta da Beira, mais o Banco Santander Totta, pois, apesar de 

não ter aqui balcão, é parceiro noutras operações. Após análise das propostas, o Banco 

Millennium BCP propôs para este efeito uma taxa 0.15%, indexada à Euribor a seis meses. 

A contratação deverá ser feita ao Banco Millennium BCP, porque é, de todas as instituições 

bancárias que responderam, aquela que oferece melhores condições. Terminou, 

solicitando, à Assembleia a aprovação deste empréstimo no valor de € 500.000,00 

(quinhentos mil euros). ===================================================-

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

inscrições e, dado que não houve, colocou à votação de forma nominal, nos termos do 

n.º1, do art.º 55.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ----------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, APROVAR a 

contratação de um empréstimo a curto prazo para o ano de 2020, nos precisos termos 

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

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

Apreciação, discussão e votação da Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano 

para o ano de 2020, e respetivo Mapa de Pessoal, nos termos do disposto na alínea c), do 

n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------

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

da Câmara Municipal que fizesse uma exposição sobre o assunto. Ele começou por dizer 

que esta apresentação tem uma base semelhante àquelas que tem utilizado para o mesmo 

efeito. Procura-se que a apresentação permita uma compreensão dos principais aspetos 

deste documento, que tem alguma especificidade técnica e uma densidade que dificulta a 

respetiva análise. É indispensável que desta apresentação, apenas, constem diapositivos 

que resultem de tudo o que foi entregue na documentação aos senhores deputados. ----- 

Depois da aprovação do Orçamento para 2020, a apresentação vai ser divulgada na página 

da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Esta apresentação, à semelhança das anteriores, terá uma introdução; uma alusão ao 

orçamento; plano plurianual de investimento; plano de atividades municipal; grandes 

opções do plano e algumas notas finais. A este propósito, mantém coerência nas linhas 

orientadoras da apresentação do orçamento. Isto não faz com que estas apresentações 

não possam ser melhoradas e está disponível para introduzir outros aspetos que não 
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estejam versados e que a assembleia considere que se justifique estarem cá. Estas 

Grandes Opções do Plano do Orçamento traduzem, este ano, um planeamento plurianual e 

permitem que a política seguida seja sustentada em planos previamente aprovados, como 

tem de ser, e que sejam escrutinados, como referiu nos objetivos. O enquadramento legal 

referido na abertura do orçamento não sofreu grandes alterações. Começou por informar 

que, condicionantes nem todas são negativas, existem positivas e negativas. Existem 

condicionantes internas, por exemplo, custos com o pessoal; custos ambientais (água, 

RSU); custos operacionais (combustíveis e eletricidade); investimentos previstos - são uma 

grande e boa condicionante interna; fundos comunitários, grande dimensão de fundos 

elencados a obras; educação – o valor que colocamos habitualmente na educação, muitas 

centenas de milhares de euros, mas que depende da opção do município que faz com o 

enquadramento legal previsto, evidentemente, mas, ainda, assim, com uma margem de 

opção que o município faz para este efeito. Há um investimento em educação que o 

município faz que depende exclusivamente da sua própria vontade. E, finalmente, há uma 

dimensão também importante de apoio institucional, quer às freguesias, quer às instituições 

que, no seu conjunto, representam também várias centenas de milhares de euros, no ano 

de 2020, estão em tudo semelhante ao que têm vindo a representar. ------------------------------

----- Há vários municípios, por exemplo, que não têm nenhum apoio institucional às 

freguesias, fazem tudo diretamente e que, portanto, não teriam aqui relevância, neste 

aspeto. Como há também municípios que, no apoio às instituições, são residuais ou quase 

residuais. Há quem pense que os municípios existem para investirem no seu próprio meio e 

não para partilharem esses meios todos num conjunto de instituições e com isso multiplicar 
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o investimento. Estas condicionantes são, felizmente, todas condicionantes positivas, mas 

não deixam de ser condicionantes. ---------------------------------------------------------------------------

----- Também existem Condicionantes Externas e uma delas, neste momento, é a 

inexistência do Orçamento de Estado para 2020, isso faz com que os montantes inscritos 

no nosso orçamento sejam iguais ao do ano anterior. Outras condicionantes, como por 

exemplo, todo o regime financeiro das autarquias locais e das intermunicipais é uma 

condicionante, em geral, a não existir ou, até, em termos diferentes, iria, provavelmente, 

dar origem a um documento diferente. Também a  Lei das Transferências de Competências 

para as Autarquias Locais – Lei 50/2018, de 16 de agosto que, já no ano de 2020, 

representa uma condicionante em diversos aspetos, tanto no aspeto financeiro, como no 

aspeto funcional. No aspeto financeiro é afetada a nossa dimensão no âmbito de 2020 e 

todas as operações e todo o funcionamento estão também afetados. ------------------------------

----- Devido à inexistência do Orçamento de Estado para 2020, utilizamos, em 2020, o 

mesmo valor estimado para 2019 por uma razão de prudência. -------------------------------------

----- Uma outra limitação que é uma condicionante externa, que não existiu sempre, são os 

índices de endividamento. Neste momento, o município de Moimenta da Beira podia ter um 

endividamento de quase catorze milhões de euros, que resulta de 1.5 da média das 

receitas correntes nos últimos três anos, mas, felizmente, hoje estamos abaixo de metade 

disto. Uma outra condicionante é que a execução orçamental da receita tem de 

representar, no mínimo, 85%, sob pena de gerar um alerta, como já veio aqui à assembleia 

municipal, porque não foi possível nos últimos dois anos superar os 85%. -----------------------

----- Salientou um diapositivo que mostra a evolução do orçamento nos últimos dez anos, 
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começando por vinte milhões de euros em 2010, fomos baixando até 2013 e, em 2014, 

praticamente estabilizámos os nossos orçamentos e estamos agora com cerca de quinze 

milhões e quinhentos mil euros, depois de termos atravessado anos de grande 

estabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Existe, em 2020, um incremento significativo que a seguir melhor procurará explicar. 

Este orçamento tem em receitas correntes cerca de 68% do seu valor e em receitas de 

capital cerca de 32%, com um valor total de quinze milhões e quinhentos mil euros. A 

relação das receitas e das despesas a que nos propomos é que, com dez milhões e 

quinhentos mil euros de receitas correntes, executar cerca nove milhões de euros de 

despesas correntes. Isto significa que nos propomos alcançar uma receita corrente 

adicional na ordem de um milhão e meio de euros. Por esta inversão também, ou melhor, 

como consequências desta inversão, enquanto temos cinco milhões de euros de receitas 

de capital, teremos o milhão e meio a mais, em despesas de capital. Este saldo corrente 

desta poupança corrente permite o efeito apontado. ---------------------------------------------------- 

----- Se compararmos os últimos orçamentos, concluímos que eles têm alguma 

semelhança, quanto à relação entre as receitas correntes, as despesas correntes, as 

receitas de capital e as despesas de capital, melhor para o ano de 2020. Mas, 

normalmente, este aumento pertence a um milhão e oitocentos mil euros que significa 13%, 

isto é, entre o ano de 2019 e o ano de 2020, há um incremento no nosso orçamento de 

13%. Há aqui uma relação entre um orçamento e outro, por exemplo, este aumento que 

significa para o ano de 2020 é relacionado com o investimento na medida em que, em 

2020, as despesas correntes representam nove milhões de euros, 59% e em 2019, 
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representavam 62%. A diferença entre os 62% e os 59% é de 4% que melhoram a nossa 

capacidade de investimento. Nós deixamos de ter 38% e passamos a ter 41% de despesas 

de capital. Não deixamos de assumir que estamos perante previsões e que estas previsões 

têm todas aquelas condicionantes que conhecemos e têm algumas que pudemos prever. 

Portanto, estando perante previsões, pode haver na execução alguma divergência. 

Recorda que estas previsões são elaboradas de acordo com as melhores regras, isto é, em 

termos de previsões, nunca em execução e em termos contabilísticos, estes números não 

são martelados. Isto decorre das situações reais em que nos baseamos ao elaborar estes 

documentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O cumprimento também é uma imposição legal da regra do equilíbrio orçamental, 

segundo a qual o saldo corrente que corresponde à receita corrente bruta, menos a 

despesa corrente, menos a amortização média dos empréstimos tem de ser um valor 

positivo. Nós temos, aqui, o que chamamos de excedente anual, no valor de um milhão e 

trezentos mil euros. Desagregando a receita, por exemplo, nos impostos diretos, temos 

dados que permitem concluir que este valor não vai ter menos 2%. Temos dados dos IMI e 

IUC a crescer e a derrama a diminuir relativamente à média, porque baixámos as taxas, 

mas não vai diminuir relativamente ao último exercício. As previsões têm de contemplar as 

características que lhe atribuímos. ---------------------------------------------------------------------------

----- Ainda na variação dos diversos impostos, este é o que conseguimos apurar que 

globalmente tem uma diminuição de 5% que resulta na média apurada dos três últimos 

exercícios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Agora em receitas correntes, continuamos com esta obrigação, os rendimentos de 
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propriedade são rendas da EDP e dos Parques Eólicos. As transferências correntes, como 

tinha informado, são iguais às de 2019 e, vai haver, a primeira alteração significativa, ao 

nível de Educação e da Saúde, devido às transferências de competências que representa 

já no exercício de 2020, algumas centenas de milhares de euros, como a seguir se verá. 

Tudo isto existe já, também, são um conjunto de receitas que têm a ver com algumas áreas 

com uma evidência forte na educação. ---------------------------------------------------------------------

----- A venda de bens e serviços tem variações igualmente significativas na ordem dos 

2,7%. Aqui também algumas duplicações baseadas na execução anterior, por exemplo, 

venda de água e um ligeiro aumento, serviços sociais e uma ligeira diminuição e assim 

sucessivamente. Transportes coletivos de pessoas há uma ligeira diminuição, porque tem a 

ver com a diminuição de pagamento para os alunos, que antes não existia, mas que agora 

a câmara concedeu. É esta a devida proveniência da principal receita das receitas 

correntes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quantos às receitas de capital, no que diz respeito aos bens de investimento, a regra é 

a mesma, são a média dos últimos trinta e seis meses. Estas receitas de capital têm um 

aumento de 10%, especialmente, relacionado com fundos comunitários. Há aqui um 

conjunto de valores que dão este aumento e, também, há aqui a influência do empréstimo 

a curto prazo que é anual. Do lado da despesa, temos um comparativo nas despesas 

correntes. Há uma despesa corrente média que sobe 7%, mas que incorpora um aumento 

de 12,3% no pessoal. Esse aumento é relativo especialmente à função das novas 

competências, tem a ver, também, felizmente, com o descongelamento e algumas 

progressões, dentro do mapa de pessoal do município de Moimenta da Beira, mas isto é, 



                                                                                                                               
Fl. 246 

 
 

__________   
2019.12.13 

 
                                                                                                                                                             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 

 

 

especialmente, relacionado com as transferências de competências, concretamente com a 

Educação e a Saúde.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- A transferência de competências representa aqui um acréscimo de quatrocentos e 

dezasseis mil euros, que resulta na Educação. Se assumirmos esta competência como 

está previsto no início do ano letivo, portanto, em setembro, entre setembro e dezembro, 

nós acolheremos no nosso mapa de pessoal, mais noventa e cinco colaboradores, que 

depois, no mapa, tem de dizer em que categorias e o que representam, em conjunto, com 

os colaboradores de saúde que são dois, que temos a previsão de acolher, a partir de 1 de 

julho do próximo ano. Nós decidimos, após aprovação da assembleia municipal, assumir a 

assunção das competências para o final do ano, porque se trata de serviços que têm de 

manter a boa qualidade, à população, e, também, se trata de profissionais que têm de ter 

estabilidade nas suas funções. --------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à aquisição de bens e serviços em despesas correntes, a desagregação 

dos respetivos valores e os valores estão apresentados. Há um conjunto de aquisições de 

bens e de serviços que resultam de uma diminuição de 5% e uma aquisição de bens que 

resulta numa diminuição de 18%. Estamos a falar de aquisições de água, de combustíveis, 

especialmente, das águas e do serviço relacionado com as águas residuais. A previsão é 

que possamos, em breve, integrar a Associação Águas Douro Sul, que já está constituída e 

em funcionamento e, se assim for, como se prevê que seja, vai haver, evidentemente, uma 

diminuição, tanto nas receitas, como nas despesas, nestes bens e nestes serviços. ----------

-----Também, há um valor estimado de juros e outros encargos bancários com uma 

variação quase nula. O que está em causa nesta estimativa são juros e empréstimos a 
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curto prazo que a assembleia acabou de aprovar. São juros e empréstimos de médio e 

longo prazo - são cinco empréstimos -, e são outros encargos financeiros com 

fornecedores, especialmente, relacionados com as Águas do Norte. -------------------------------

----- Ainda quanto às transferências correntes, há uma desagregação que permite visualizar 

um aumento muito significativo de 46%. Este aumento, apesar de ter em consideração 

todas as transferências que estão descritas, tem uma incidência grande nas famílias. 

Vamos ter um programa chamado PEPAL – Plano de Estágios Para Administração Local 

que, durante o ano depois de 2020, vai consumir um valor muito significativo, cerca de 

trezentos mil euros. Não devemos olhar para isto e vermos só números. Ainda estão 

contempladas as bolsas de mérito ao ensino superior, que tiveram um incremento e que 

vão ter em 2020 um aumento de 25%, que eram 20 bolsas e agora passaram para 25. 

Significa que havia uma afetação orçamental de trinta mil euros para este efeito e passou 

para uma afetação de trinta e sete mil e quinhentos euros. -------------------------------------------

----- Também se encontra contemplada a verba para o agrupamento de escolas, para as 

juntas de freguesias e para as diversas instituições. O valor da transferência para as juntas 

de freguesia, num aspeto corrente, é igual ao do ano anterior, devido à ausência do 

orçamento de estado. Brevemente, teremos de fazer uma abordagem quanto a isto, porque 

há dúvidas, quanto há possibilidade de aplicação, pelo menos, nos mesmos termos da 

legislação que nos permitia ter estes acordos com as juntas de freguesia, decorrente da lei 

ter sido revogada, com a aprovação da lei das transferências de competências da 

administração central para a local. Como é do conhecimento, as freguesias tiveram a 

oportunidade de se pronunciarem sobre as transferências. A lei das transferências revogou 
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a parte correspondente da lei anterior que permitia, nos moldes atuais, a execução dos 

acordos com as freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Depois, nas despesas de capital, há um incremento muito significativo, no valor um 

milhão e duzentos e tal mil euros, que resulta, essencialmente, de fundos comunitários 

elencados às obras que se preveem e que possam ser significativas no ano de 2020. --------

----- Na aquisição de bens de capital, verifica-se um aumento de 30%, que são as obras 

que vamos fazer: Requalificação da Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira; 

Regeneração urbana; Ciclovia até Leomil; Programa ao insucesso escolar que é importante 

e tem um valor com algum significado para o ano de 2020, na medida em que, para além 

do mais, terão de ser pagas as remunerações de um conjunto de profissionais que 

implementarão este plano de combate ao insucesso escolar. Está contemplado, ainda, o 

Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia que tem de ser iniciado e terminado 

no próximo ano e que tem uma estimativa orçamental na ordem dos trezentos mil euros. ---

----- As transferências de capital têm uma diminuição especialmente relacionada com o 

facto de, praticamente, todos os protocolos estarem pagos. Esta diminuição é positiva, 

porque corresponde, praticamente, à ausência de dívidas. Isto destina-se, especialmente, 

às juntas de freguesia, aos acordos de execução, ainda em curso, e, também, ao apoio às 

instituições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Quanto aos ativos e passivos financeiros, há um valor semelhante que tem a ver com 

a contribuição para o FAM e os empréstimos de curto prazo, mais a amortização dos 

empréstimos de médio e longo prazo que são cinco. ---------------------------------------------------

----- Aqui temos mais um marco, o conjunto de empréstimos que o município de Moimenta 
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da Beira tem no final de 2020 e, sendo uma previsão, é inferior a um milhão de euros. Se, 

há dez anos atrás, alguém, dez anos depois, viesse dizer, devemos um milhão de euros de 

empréstimos, ninguém acreditaria e, isso é fruto do trabalho de toda a gente. Este 

resultado é especialmente positivo, porque isto liberta em serviços da dívida, todos os 

anos, mais de um milhão e meio de euros de diminuição da despesa da dívida, significando 

que, em serviço da dívida, nos piores anos, representava quase dois milhões de euros e 

em média, no mínimo, um milhão e meio de euros, por ano. Esse milhão e meio de euros é 

um valor que precisa de ser investido nas soluções sociais do município e resulta também 

dos impostos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não é viável tomar boas opções, olhando, apenas, para um aspeto ou alguns aspetos 

das questões, é preciso olhar para a totalidade ou, no mínimo, para a maioria dos aspetos. 

Isto significa que, no ano de 2020, só vão ter de ser amortizados cento e sessenta e seis 

mil euros e há alguns anos atrás falava-se de centenas de milhares de euros. ------------------

----- Os serviços da dívida significam que, incluindo juros e capital, vamos encontrar um 

valor médio por mês de quinze mil euros. Houve médias, há pouco anos atrás, que eram de 

cento e cinquenta mil euros e, uma vez mais, é o que está a melhorar as condições de toda 

a população do município, principalmente, a criar condições para que os nossos cidadãos 

possam ser mais iguais e, portanto, estamos a fazer futuro com isso. Esse dinheiro está a 

permitir que um conjunto de cidadãos possa ter oportunidades semelhantes ou mais 

próximas possíveis do bom cidadão. Gostaria que fizessem esta leitura que é muito mais 

do que os números. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em termos de empréstimos bancários, baixámos quase oito milhões de euros em dez 
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anos. No ano de 2019, já tivemos uma situação semelhante àquela que estamos a prever 

para 2020. A estimativa da amortização para 2020 é semelhante à de 2019, no valor de 

cento e sessenta e seis mil euros. ----------------------------------------------------------------------------

----- Nas Grandes Opções do Plano, estamos a falar dos investimentos que acabei de 

referir. O plano plurianual de atividades mantém um valor que é interditável, em cerca de 

12,64%. O orçamento tem um aumento de 13,1%, o que significa que, para obras, o valor 

do aumento é ainda superior àquele que está previsto para o conjunto de outras atividades 

que estão no plano plurianual de investimento. -----------------------------------------------------------

----- Os investimentos projetados que podem ter uma realização significativa no ano de 

2020, são: Requalificação e modernização da Escola Básica e Secundária; a Regeneração 

Urbana – Largo do Tabolado; as Barragens da Nave e Boavista- estão aqui, não porque 

tenham uma dotação orçamental muito significativa, cerca de cento e cinquenta mil euros, 

mas pelo significado que têm quanto ao interesse e à dedicação que temos votado. Nós 

temos muito interesse em que as barragens sejam aprovadas e possam iniciar-se. A 

probabilidade de haver obra em 2020, mesmo que tudo corra pelo melhor, é muito baixa, 

por isso, não deixamos de ter aqui estas obras, porque elas podem iniciar-se com alguma 

execução em 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Deixou um apreço ao senhor Presidente da Junta do Sarzedo, Eduardo Seixas, que, 

noutras funções, deu uma ajuda inestimável para que este processo tivesse avançado; -----

----- CREP – Ciclovia Leomil tem de ter uma intervenção em 2020 e tem uma atribuição 

orçamental adequada; -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda, em 2020, pretende começar mais um troço da CREP – Circular Rodoviária 
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Externa Poente que é um troço que se inicia na saída de Moimenta da Beira para o São 

Francisco e termina depois do Centro de Saúde, na Estrada da Aldeia de Nacomba; ---------

----- Finalmente, embora com um significado inferior, em termos de valores orçamentais o 

CROAC - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia. ------------------------------------

----- Quanto ao Plano de Atividades Municipal, é semelhante ao Plano de Investimentos. 

Referiu, ainda, que, no contexto Europeu, continuamos com uma participação 

reduzidíssima nas receitas do Estado, aliás, somos dos países que têm uma mais baixa 

participação. Recorda que há países com uma participação de 40%. Referiu a evolução da 

situação financeira do município que é também agradável. Ainda que pareça pouco que o 

município de Moimenta da Beira tenha reduzido a sua taxa do IMI no ano passado e que 

legitimamente alguns pudessem achar que devesse ser mais reduzido, Moimenta da Beira 

é dos poucos municípios do país que reduziu a sua taxa do IMI e é o 4.º que mais desceu, 

é um dado objetivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na ficha do município, o que mais importa destacar é termos uma margem de 

utilidades disponível de endividamento que pode ser praticado na ordem de um pouco mais 

de dois milhões euros. Da mesma maneira que temos um limite da dívida total, na ordem 

dos catorze milhões de euros, para previsão de 2020 e que a dívida total anda em metade 

do valor abaixo disto. O que aqui se propõe é que a assembleia, para além do orçamento e 

das grandes opções do plano, que aprove o pedido de autorização genérica para a 

contratação do empréstimo de curto prazo em 2020, que aprove um pedido de autorização 

genérica para a celebração de contratos da delegação de competências entre a Câmara e 

as Freguesias, que aprove uma autorização prévia para assunção de compromissos 
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plurianuais e também que aprove o mapa de pessoal que tem um incremento, aquele 

número de colaboradores, no âmbito da transferência de competências da Educação e 

Saúde. No resto do mapa de pessoal, não existe nenhuma variação. ================= 

===== Com autorização da Mesa, por motivos profissionais, ausentaram-se, os senhores 

Presidentes das Juntas de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, de 

Leomil, José Luis dos Santos Rosário, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, da União de 

Freguesias de Paradinha e Nagosa, André Trindade de Sousa =====================-

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

tomando a palavra o Membro da Assembleia Cláudio Pereira Martins que começou por 

dizer que a plateia diminuiu e, dado que assunto é de uma certa relevância, é de opinião 

que deveriam estar todos presentes. ------------------------------------------------------------------------

----- Primeiro felicitou, mais uma vez, o senhor Presidente da Câmara, pela excelente 

apresentação e pela forma clara como comunica. Já no ano passado tinham deixado a 

sugestão para ser enviada, previamente, a apresentação, porque não é fácil vermos o 

orçamento todo com o devido pormenor e com este resumo conseguimos perceber melhor. 

----- Também deu os parabéns pela redução da dívida, sem dúvida alguma, que é notório o 

trabalho que fez durante estes dez anos, mas é preciso lembrar que esse esforço, também, 

foi feito por todos os contribuintes, sejam cidadãos, sejam empresas. Por isso é que vem 

na consonância que nós já defendemos nas votações, tanto no IMI, IRS e na Derrama. Daí 

que estava na altura de se conceder um pequeno contributo para as empresas e para os 

contribuintes, no sentido do esforço que fizeram, durante este tempo, em consonância da 

visão que o seu grupo parlamentar tem. Referiu que tem algumas dúvidas, visto que vamos 
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aumentar trezentos mil euros de rendas de propriedade e crê que seja dos parques eólicos. 

É um acréscimo grande que talvez desse para compensar os tais rendimentos de que já se 

falou nos pontos anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Outra questão prende-se com o facto de ver uma redução próxima dos trezentos mil 

euros, mas, depois, nas vendas das águas, mantemos, exatamente, a mesma receita, ou 

seja, parece-lhe alguma incongruência, por isso, queria perceber a explicação, ou a visão 

do +residente da câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Outra questão, sem discutir a pertinência ou não das transferências de competências 

da Educação e da Saúde que está decidido pela assembleia, questiona acerca do saldo, 

pois não sabe se será positivo ou negativo. ---------------------------------------------------------------

----- Uma nova questão diz respeito ao que já fazia parte do programa eleitoral dos Unidos 

pelo Futuro endereçado pelo Cristiano Coelho, sobre o orçamento participativo jovem de 

vinte mil euros, pretendendo saber em que moldes vai ser concretizado. -------------------------

----- Regista, também, com algum agrado o aumento de despesas de capital, porque, 

realmente, isso faz com que tenhamos mais património, mais ativo para a Câmara e pensa 

que deve ser esse o caminho a nível do conceito de despesa, porque, certamente, haverá 

muitas “gorduras” a nível de despesas correntes que podem ser otimizadas, é por aí, que 

vai o nosso prisma a nível de divisão sobre o organismo da câmara municipal. ========= 

===== Com autorização da Mesa, por motivos profissionais, ausentou-se o Membro da 

Assembleia, Carlos Alberto de Meneses Bento. ================================= 

===== No uso da palavra o Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do Nascimento 

Correia Alves começou por referir-se, na sequência da declaração de voto dos Vereadores 
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do PSD que fizeram na votação deste documento, elencando uma série de medidas e 

obras concretas com as quais concorda e que pensa que os munícipes, também se reverão 

nelas, porque são obras que consideramos importantes, até algumas de pequeno vulto, 

mas que trariam uma qualidade de vida melhorada para esta gente que está envolvida nela 

diretamente. Eles apontam coisas muito concretas. Portanto, a questão que colocou é se, 

dentro deste orçamento, estão contempladas pequenas obras. --------------------------------------

------ Também no âmbito da discussão destes orçamentos, por acaso, nunca assistiu a 

nenhuma reunião de câmara, pelo que deixou a sugestão, perguntando se não seria 

possível uma conciliação destas vontades e, nesse sentido, a assembleia aprovar um 

orçamento em que todos se possam rever, porque lhe parece até que é uma questão de 

pormenor e de acerto. ==================================================== 

===== De novo foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal para 

responder às questões formuladas o qual começou por responder ao senhor deputado 

Pedro Martins, principalmente pelos parabéns que deu ao concelho todo e lembra que 

repetiu, duas ou três vezes, que o mérito da redução da dívida é do concelho todo e que 

está de acordo com ele. Fica satisfeito que pense assim e não atribuir o mérito ao 

executivo, mas sim, ao concelho todo por esta redução. -----------------------------------------------

------ A redução da dívida no concelho de Moimenta da Beira no que respeita à nossa 

estratégia terminará no fim do ano de 2019, isto é, ao longo dos anos, foi dizendo que 

precisávamos de fazer um trabalho de redução de dívida com muito esforço e que havia 

um momento, segundo o qual considerava que as contas municipais estariam equilibradas, 

no que diz respeito à gestão da dívida. No que se refere à questão da dívida, pensa que 
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havia um ponto que se situava na ordem dos sete milhões e meio de euros de dívida, foi 

este número que lhe pareceu adequado para o município poder seguir, portanto, o 

endividamento vai continuar a diminuir mais até ao ano de 2019, inclusivé. ----------------------

----- Para programarmos e executarmos o que aqui está na previsão, a dívida vai ter que 

subir nos anos de 2020 e 2021, porque não é viável e nem é desejável do seu ponto de 

vista prosseguirmos a linha do endividamento com a intensidade que tem sido feita e não é 

isto conciliável com a execução de investimentos. Procurará deixar a câmara municipal de 

Moimenta da Beira numa situação de endividamento que seja compatível com as suas 

capacidades de gestão e com um investimento. É assim que será quanto ao 

endividamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Recordou que, quanto às questões centrais dos impostos que coloca, não são bem 

assim. O senhor deputado diz que já temos uma situação financeira agradável e que 

tínhamos condições para diminuir os impostos. Temos de nos manter em níveis de 

execução de receitas de impostos semelhantes ao que temos tido. Portanto, não é 

indiferente as receitas de impostos que temos para os objetivos a alcançar. Mas, mais, nós 

seguimos a sua opinião, reduzindo os impostos como referiu no IMI e na Derrama, não 

fizemos no IRS pela razão que procurou explicar. No IMI, não só reduzimos na taxa, como 

reduzimos o coeficiente de localização e como estamos a atribuir o IMI familiar que já tinha 

referido, em centenas de milhares de euros o valor global desta redução. Procurará ser 

mais pormenorizado e trazer à assembleia quantas centenas de milhares de euros são. ----

----- Na derrama, temos uma redução da taxa máxima de 1.5% para 1% e para as 

empresas, com menos de cento e cinquenta mil euros de volume de negócios uma redução 
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à taxa 0%. Gostava que fosse levado em consideração que estas reduções que têm vindo 

a ser reclamadas, na assembleia municipal, já existem, são efetivas, podiam ser maiores, 

mas não se pode dizer que não é verdade que não haja uma redução nos impostos, logo, 

que essa redução foi viável nos termos do cumprimento da lei. --------------------------------------

----- Recorda que estivemos impedidos de fazer essa redução e, no ano em que foi 

possível a redução ser viável, propusemos essa redução. Centenas de milhares de euros 

no IMI e dezenas de milhares de euros na Derrama são uma redução, apesar de tudo, com 

significado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A questão dos parques eólicos prende-se com o facto de, este ano, ao contrário do 

ano passado, o município já não usufrui de nenhum adiantamento. No ano passado, o valor 

estimado é em tudo semelhante, mas no ano passado não estava estimado no orçamento, 

porque já tinha sido recebido como adiantamento, razão pela qual, aparentemente, há aqui 

um aumento destas rendas. O aumento das rendas não é verdadeiro, o que é verdadeiro é 

o impacto que tem em 2019. Quanto à ação das águas, isso tem a ver, exclusivamente, 

com a redução da dívida da água. Os valores que estão no orçamento correspondem a 

duas componentes: uma componente de dívida que se prevê pagar no ano de 2020, 

adicionada com uma componente de aquisição de águas. O que está em causa, na 

redução, é o valor da dívida a pagar no ano de 2020 que é inferior ao valor da dívida que 

estava contratualizado a pagar no ano de 2019. Admitindo que este valor seja 

acrescentado como um valor mais baixo, quer na receita, quer na despesa da aquisição da 

água e da prestação daquela venda, ou daqueles serviços das águas residuais, dá esse 

resultado. Objetivamente, o que diz é que só há uma divergência, porque há uma diferença 
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entre os valores da dívida que constam no orçamento e os valores que estavam no ano 

anterior. O valor que é estimado para aquisição de água e para a aquisição dos serviços de 

resíduos de águas residuais está completamente relacionado com o valor que prevemos 

receber. Evidentemente que esse valor pode oscilar. A previsão é no sentido de que, 

razoavelmente, dentro de três ou quatro meses, possamos já ter os serviços das Águas do 

Douro Sul. Se isso acontecer, a previsão que prevista concretiza-se e, se for para mais 

tarde, não se concretizam os valores previstos, tanto na receita como na despesa. Se, 

porventura, puder ser antecipado, os valores aumentam tanto na receita como na despesa. 

A estimativa está correta, a não ser que pudesse haver um erro, que não é o caso. -----------

----- O saldo das transferências de competências tem o valor que está orçamentado, 

exatamente, igual na receita e na despesa. Na prática, depois veremos se os valores 

correspondentes às transferências são suficientes para a despesa a que vão dar origem e 

se, porventura, houver um défice no próximo ano, já estaremos em condições de 

orçamentar este aspeto com maior rigor. Por enquanto, o que está orçamentado é o 

mesmo valor na receita e na despesa. ----------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao orçamento participativo jovem, tem um objetivo, mais do que um objetivo 

económico e financeiro, tem o objetivo de procurar permitir, principalmente aos jovens, 

participar mais na vida do nosso município e, também, da vida política do nosso município. 

Vai ser estabelecido um regulamento, vai ter um investimento com o FEF que está no 

orçamento. Esse regulamento determinará de que forma as candidaturas podem ser 

apresentadas, quais são as regras para serem decididas as candidaturas e, evidentemente, 

que o município tem aqui um valor disponível para o projeto ou os projetos, vai depender 
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do regulamento, oriundos de jovens que se possam candidatar do concelho de Moimenta 

da Beira. Poderá haver alguma majoração para áreas culturais ou de desenvolvimento 

económico. Pode haver uma área que tenha prioridade sobre as outras. Referiu que não 

estava em condições de dar esses dados, mas, durante o ano de 2020, vai ser aprovado 

um regulamento e vai ser executado o primeiro orçamento participativo jovem do concelho 

de Moimenta da Beira com este enquadramento. --------------------------------------------------------

----- A resposta que gostaria de dar ao senhor deputado Correia Alves é que este conjunto 

de obras são preocupações e há um conjunto de inscrições genéricas que cobre a 

oportunidade de algumas destas obras serem feitas ou até de todas, ou algumas que não 

estão elencadas, mas, do nosso ponto de vista, podem ter uma pertinência de urgência 

maior. Reconhece que as obras que estão elencadas (arruamento do Bairro do Aguiar, 

Bairro de Nª. Senhora de Fátima, Formiga, Noruega, dos Andinhos, dos passeios da 

cooperativa ao Bairro dos Sinos) são pertinentes e se justificam. Se não houvesse opção 

de serem feitas, por quem tem de as fazer, porventura, já estaria tudo feito. Por exemplo, 

relativamente aos passeios do Bairro dos Sinos, não podemos, ao mesmo tempo, fazer os 

passeios todos e os arruamentos todos. O investimento que a câmara fez, no bairro dos 

Sinos, permitiu requalificar completamente, aquele largo e era mais que suficiente para 

fazer estas obras todas, mas a prioridade era repavimentar o bairro de Nossa Senhora de 

Fátima. A prepósito do Bairro dos Sinos, a opção de pavimentar os passeios é uma opção 

que tem de vir depois da execução do próprio Bairro dos Sinos. ------------------------------------

------ Agora não é viável procurarmos um acordo que permita que cada um sugira no 

orçamento quais as prioridades. Ouve toda a gente e respeita toda a gente quando lhe dão 
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sugestões, mesmo que sejam contra a sua opinião. Muitas das opções que aqui são 

tomadas têm sempre em consideração as vossas próprias opiniões e as dos senhores 

vereadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não quer deixar de dizer, à assembleia municipal, que, apesar de ter respeito por toda 

a gente, quem tem de tomar as opções e as decisões é o executivo, pelo que a opção é ter 

em consideração as prioridades. ============================================ 

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

forma nominal, nos termos do n.º1, do art.º 55.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

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

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

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

senhores Alcides José Sousa Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe 

Santos Rodrigues, Celita Maria Pereira Leitão, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, Sidónio da Silva Meneses, Sidónio Clemêncio da Silva, Francisco Aurélio 

Santana Aguiar, Jorge Mota dos Santos, António Manuel Pinto da Silva,  e os senhores 

Presidentes de Junta das Freguesias de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de 

Cabaços, Hélio David Ribeiro dos Santos, de Castelo, Vitor Manuel Gomes de Carvalho, de 

Caria, em substituição do Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de Moimenta da 

Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, de Passô, Jorge António Moreira Simão, do 

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

Vilar, Fernando Manuel dos Santos Vilaça, da União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia 

de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes e da União de Freguesias Peva e Segões, Pedro 
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João de Jesus Sousa, com cinco abstenções, dos senhores, José Manuel de Andrade 

Ferreira,  José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, Maria Helena Coutinho dos 

Santos, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares e Fábio  Ricardo Morgado Gomes e três  votos 

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

Délio Nelson Rodrigues da Mariana, APROVAR: --------------------------------------------------------

1 - O orçamento e grandes opções do plano para o ano de 2020, que inclui o plano 

plurianual de investimentos e plano de atividades municipal, nos precisos termos 

apresentados e aprovados pela Câmara Municipal; -----------------------------------------------------

2 – O Mapa de Pessoal para o ano de 2020, nos precisos termos apresentados e 

aprovados pela Câmara Municipal; ---------------------------------------------------------------------------

3 - A autorização genérica para a celebração de contratos de delegação de competências 

entre a Câmara Municipal e Entidades Intermunicipais e de acordos de execução entre a 

Câmara Municipal e as Juntas de Freguesias, nos precisos termos apresentados e 

aprovados pela Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------------

4 – A autorização prévia e genérica para assunção de compromissos plurianuais, nos 

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

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

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

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

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão, às treze horas e cinquenta 

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