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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SEIS D E FEVEREIRO DO ANO 

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

ATA N.º 01/2013 

========== Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, realizou-

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

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

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

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

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

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

----- O Presidente da Assembleia Municipal procedeu à leitura da ata avulsa de instalação 

de novo membro, por substituição: “Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de 

dois mil e treze, nesta Vila de Moimenta da Beira e edifício dos Paços do Município, 

compareceu, por convocação, a Senhora Raquel Susana Guedes Matos, natural de 

Almavace e residente na Rua Professor Duarte Leite, nº. 245 R/C Esqº. Trás, 4200-270 – 

Porto, portadora do Bilhete de Identidade nº. 11389333, emitido pelo Arquivo de 

Identificação de Viseu em vinte e dois de agosto do ano de dois mil e seis, eleita pela 

coligação “Unidos Pelo Futuro” - PPD/CDS-PP que, nos termos do disposto do artº. 79º., do 

Decreto-Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, substitui o anterior membro desta Assembleia 

Municipal, Senhor Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, em virtude deste ter renunciado 

ao mandato, nos termos do disposto no artigo 76º., do mesmo diploma legal, ficando assim, 

a partir de hoje, a ser membro efetivo desta Assembleia Municipal”. ------------------------------ 
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----- A agora deputada, Raquel Susana Guedes Matos, dirigiu-se à mesa da Assembleia 

Municipal e prestou o seguinte juramento: “Juro por minha honra que cumprirei, com 

lealdade, as funções que me forem confiadas.” ----------------------------------------------------------- 

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

membros: Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, Joaquim Filipe Santos Rodrigues e Rui 

Jorge Pinto de Sousa Laureano. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal explicou que o atraso na abertura desta sessão 

se deveu à necessidade de estar presente na sessão de abertura do Parlamento Distrital 

dos Jovens do Ensino Secundário, que está a decorrer no Auditório Municipal, e é presidido 

por uma aluna de Moimenta da Beira, eleita para o efeito, observando que a escola de 

Moimenta da Beira tem tido, há muitos anos, muito boas prestações nos parlamentos 

organizados, o que constitui motivo de orgulho para o Município. ----------------------------------- 

----- Apresentou os seus parabéns publicamente ao Segundo Secretário, José Manuel 

Andrade Ferreira, pela sua eleição para a presidência da Comissão Política Concelhia do 

PSD de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----- Informou que se realizará no próximo dia seis de abril, em Mirandela, o II Seminário 

das Assembleias Municipais, tendo como intuito valorizar as Assembleias Municipais como 

espaços privilegiados de cidadania e de democracia. --------------------------------------------------- 

----- Comunicou que, de acordo com o solicitado, a mesa deste órgão já entregou os dados 

solicitados pelo deputado António Francisco Pinto Reis, numa sessão anterior. ---------------- 

----- Informou que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, 

Francisco José de Lima Rebelo Gomes, lhe entregou uma proposta de constituição de uma 
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comissão, ainda no âmbito do processo de reorganização administrativa, cuja apreciação 

será agendada para a próxima sessão, atendendo a que só a recebeu após o envio da 

agenda para esta sessão. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à proposta anteriormente apresentada pelo deputado António Francisco 

Reis, informou ser de opinião que a mesma se encontra desatualizada, com o que 

concordou o proponente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Solicitou o preenchimento de uma ficha individual por parte dos deputados, no sentido 

de os mesmos, futuramente, receberem o valor das senhas de presença por transferência 

bancária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Procedeu-se à votação da ata da sessão ordinária, realizada em vinte e oito de 

dezembro, último, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com a abstenção dos 

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

António José Tojal Rebelo, António Francisco Pinto Reis, Celita Maria Pereira Leitão, 

Raquel Susana Guedes Matos, Susana Duarte Morais, Presidente da Junta de Freguesia 

de Baldos, Basílio Pureza Requeijo de Carvalho, e Presidente da Junta de Freguesia de 

Castelo, Vítor Manuel Gomes de Carvalho. ---------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no período “Antes da Ordem do Dia” e o Presidente da Assembleia 

Municipal propôs, antes das intervenções neste período, a aprovação de um voto de pesar 

pelo falecimento da mãe do Senhor Vereador Joaquim Coelho, que deverá ser remetido à 

respetiva família, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. --------------------------------- 

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

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins comunicou que foi com agrado e satisfação 
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que leu a notícia em que o Senhor Presidente da Câmara Municipal anuncia a vontade de 

avançar com a construção de quatro pequenas barragens de regadio no Concelho, na qual 

afirma que, e passou a citar “A minha proposta já foi feita ao Ministério da Agricultura no 

sentido de, em poucos anos, colocar as nossas produções com as mesmas condições dos 

nossos competidores. Não conseguiremos dar resposta à produção que o país precisa, se 

não criarmos os mesmos instrumentos que os nossos competidores estrangeiros”, 

considerando, ainda, a necessidade de haver uma revisão do seguro das colheitas e um 

investimento de ampliação da capacidade de frio. Assim, perante este anúncio, realizado 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, no passado dia cinco, numa reunião regional 

do Conselho Consultivo da Confederação dos Agricultores de Portugal, pressupondo que já 

tenham sido realizadas diligências junto do Ministério da Agricultura e que tenham sido 

obtidas as máximas garantias de que o referido projeto irá avançar, dada a sua relevância, 

questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal se já existe algum préprojeto da 

utilização da bacia de retenção dessas barragens, qual o custo estimado para cada uma 

delas e seus canais de regadio, e se a obra será da responsabilidade do Município ou do 

Ministério da Agricultura e, caso seja o Executivo a realizá-la, qual a taxa de 

comparticipação estimada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo conhecimento, também, da referida reunião pelo Senhor Presidente da 

Confederação dos Agricultores de Portugal (doravante CAP), João Machado, que, e 

passou a citar, “sobre a insuficiência da capacidade de frio, sugere para o novo Quadro 

Comunitário a criação de uma organização de produtores que pudesse fazer uma central 

de frio para acomodar, na região, a produção de maçã e também de outras frutas", 
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identificando, assim, as necessidades locais de produção e armazenamento de frio, 

questionou, a este respeito, se já foi efetuada a caracterização do tipo de agricultura e 

fruticultura a manter, desenvolver e explorar, por área geográfica deste Município, se o 

Concelho está caracterizado como um todo para a exploração exclusiva da maça e dos 

espumantes Terra do Demo e se já foi criado algum gabinete de apoio e estudo de 

oportunidades deste novo quadro comunitário, com a participação tripartida do Município, 

associação de fruticultores e principais produtores e revendedores locais. ----------------------- 

----- Na sequência da aquisição da Cerdama, empresa localizada neste Concelho, pela 

Empresa Venezuelana “Pacific Sky Holding’s”, num negócio que teve a participação direta 

de uma agência de consultores (NBB), especializada na realização deste tipo de negócio e 

em promoção, alertou o Senhor Presidente da Câmara Municipal para a importância deste 

Município conseguir ter contactos privilegiados com este tipo de agências, com o Ministério 

dos Negócios Estrangeiros e a sua agência de promoção empresarial, no sentido de 

manter as empresas e os empregos no Concelho, perigados pela deterioração da 

conjuntura económica. Indagou se existe algum caminho, estudo e guião orientador para o 

total aproveitamento destes contactos e potenciais investidores nacionais e estrangeiros, 

com a caracterização sócio, cultural e profissional do nosso Concelho. Considerando o 

exemplo da empresa Cerdama, questionou, ainda, se o Executivo possui algum 

mecanismo para ajudar as empresas que sintam dificuldades e quais os parceiros que 

foram procurados para ajudarem a captar investimento e apoiar as empresas, neste 

período desfavorável a nível conjuntural. ------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis apelou ao reconhecimento, por parte da 
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Câmara Municipal, daqueles que têm projetado Moimenta da Beira, no âmbito das suas 

atividades desportivas, e congratulou-se com o sucesso descritivo que o Clube de Desporto 

e Recreio de Moimenta da Beira teve e está a ter, observando que se trata do clube que 

mais visibilidade dá ao Concelho em termos desportivos, dando, deste modo, algum 

fundamento aos apoios concedidos pelo Município. ----------------------------------------------------- 

----- Deu os parabéns, de forma coletiva, à nova comissão política do PSD, da qual se 

espera muita ação e, em especial, muita disponibilidade, para identificar as maleitas e os 

insucessos eleitoralistas, que muito prejudicam o Concelho. Defendeu que este partido, 

bem como os demais, tem o dever de contribuir para a discussão pública, para anular o 

défice democrático e de cidadania, que se vivencia, e de fazer a reposição do 

estrategicamente privilegiado Concelho de Moimenta da Beira. Defendeu que o PSD, com 

líderes capazes e eficazes, jamais poderá acusar esta Assembleia Municipal de órgão 

amorfo e comodista, atendendo a que a mesma tem contribuído para criar dividendos de 

representabilidade política com sustentabilidade, esperando que os representantes do 

aludido partido contribuam para essa intervenção direta, a nível interno e externo. ------------ 

----- Congratulou-se com a intervenção solidária, sem ser pela via da caridade, que a 

Artenave tem tido, ao longo dos anos, no Concelho de Moimenta da Beira, bem como com 

os apoios que a Câmara Municipal concede a esta instituição. Apelou ao reconhecimento 

da construção meritória do seu lar residencial, que devia ser o guião para um concelho 

crescentemente desertificado. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua preocupação com a escassez de tempo e de oportunidade para a 

concretização das promessas eleitoralistas e consequente necessidade da promessa de 
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substituição. Observou que, não obstante a audácia e luta do Executivo, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal não irá conseguir concretizar a promessa de encher os 

cofres do Município, devido, por um lado, à atual situação conjuntural em que o país se 

encontra e, por outro lado, ao facto de o momento em que foi assumida essa promessa 

coincidir com o momento em que o seu patrono privilegiado do diálogo fugiu, isto a três 

dias de saber que vinha aí o Fundo Monetário Internacional, tendo o Município deixado de 

ter acesso a esse privilegiado interlocutor, o que contribuiu para a sua paralisação, em 

termos de desenvolvimento. Acrescentou que a assessoria política do Executivo tem 

contribuído para o esquecimento dessa paralisação, dando como exemplo a publicitação, 

num plano vertical, da participação do Senhor Presidente da Câmara Municipal na 

distribuição de diplomas de mérito a empresas sedeadas no distrito, atendendo a que a 

mesma é motivo de satisfação e, concomitantemente, de tristeza, uma vez que nenhuma 

das cinquenta empresas contempladas está sedeada em Moimenta da Beira. Ressaltou, 

ainda, que, relativamente às empresas que mais contribuíram para o seu erário público, 

este Município apresenta, em primeiro lugar, uma empresa que nem está relacionada com 

a produção, mas sim com a revenda de combustíveis. ------------------------------------------------- 

----- Tendo o Concelho de Moimenta da Beira sido classificado como um dos que dispõe de 

superfícies de solo passíveis de exploração mineira, em doze de julho de dois mil e doze, e 

verificando-se que os investimentos nesta área, em Concelhos vizinhos, já deram a 

possibilidade de criar cem postos de trabalho diretos, questionou se o Município não entra 

diretamente neste projeto e o que é que o Executivo já fez para captar alguns dos 

novecentos empregos indiretos que os aludidos investimentos originaram. ---------------------- 
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 ----- Manifestou a sua preocupação com os dados cedidos pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, respeitantes ao Concelho de Moimenta da Beira, que vêm confirmar 

que o mesmo está efetivamente mais pobre, verificando-se que o encerramento de 

empresas e o êxodo das pessoas são uma constante. Perante esta situação, solicitou ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal alguma perspetiva quanto ao futuro, considerando 

a fé que demonstra diariamente, e questionou-o acerca do número de concursos públicos 

que foram realizados para aquisição de bens da Autárquica, presentes nas mensagens 

eleitoralistas, dentro do pacote da criação de regadios, do gabinete de apoio ao 

desenvolvimento, da agricultura, entre outros. ------------------------------------------------------------ 

------ Questionou em que situação se encontram os projetos das anunciadas e necessárias 

variantes a sul da Vila e ao Centro Industrial. ------------------------------------------------------------- 

----- Indagou o que fez o Município, nos últimos seis meses, para alavancar e beneficiar as 

empresas locais, no âmbito dos novos quadros de apoio regional e comunitário. --------------- 

----- Tendo o processo do Centro de Inspeções de Moimenta da Beira sido suspenso, 

encontrando-se no Tribunal de Beja para decisão, questionou o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal para quando se prevê o seu encerramento, considerando que se trata de 

um investimento importante para o desenvolvimento comercial do Concelho. ------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia regozijou-se com o anunciado projeto de 

reforço das áreas de irrigação, disponibilizando o seu apoio para a sua execução e 

manifestando o seu desejo de que o mesmo seja considerado produtivo para encontrar 

recursos no próximo quadro comunitário. ------------------------------------------------------------------ 

----- Lembrou que este foi também um objetivo do Executivo a que presidiu, por se 
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considerar um investimento controlável e sustentável, no entanto, a tutela erradicou-o, 

defendendo que o mesmo era insuficiente, tendo desafiado o Município a criar uma só 

barragem, que seria a Barragem da Nave, projeto que foi apoiado publicamente por Sua 

Excelência o Primeiro Ministro, pelo Senhor Secretário de Estado, apadrinhado pelo Diretor 

Regional, que teve o envolvimento de técnicos da entidade regional, e que só tardiamente 

teve um parecer negativo, por falta de viabilidade económica. Acrescentou que este foi um 

processo vergonhoso, que o envergonhou a si próprio, porque acreditou na sua 

concretização e, acima de tudo, porque menosprezou a legitimidade dos produtores deste 

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

----- Na sequência da aquisição, consentida pela Câmara Municipal, das caves e restantes 

equipamentos, por parte da Cooperativa Agrícola do Távora, questionou qual o ponto da 

situação daquele investimento, de grande importância a nível turístico e económico, e qual 

será a posição do Município no mesmo. -------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando a conjuntura atual, alertou para a eventual necessidade de definição de 

prioridades na alocação de recursos que venham a ser disponibilizados pelo quadro 

vigente ou pelo próximo, atendendo a que, não obstante a importância de alguns projetos 

para o desenvolvimento local, é necessário o Município acompanhar as empresas locais, 

assegurando-se de que as mesmas não atravessam dificuldades. ---------------------------------- 

---- Relativamente à exploração mineira, que ocorrerá nos concelhos vizinhos, sublinhou a 

necessidade de este Município estar atento à possibilidade de disponibilizar serviços de 

que os mesmos venham a necessitar, alargando, deste modo, a posição geoestratégica 

que já tem noutras áreas, como a saúde e o comércio. ------------------------------------------------ 
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----- Interrogou o Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre o estado dos projetos 

candidatados do Município e acerca da disponibilidade dos fundos existentes para a sua 

execução, defendendo que deverão ser repensadas as prioridades em algumas áreas, 

atendendo a que, de acordo com a informação de Sua Excelência, o Primeiro Ministro, só 

serão apoiados projetos que sejam produtivos e reprodutivos. --------------------------------------- 

----- Questionou qual o ponto da situação do projeto do Parque Eólico Douro Sul, 

considerando a sua importância em termos de recursos financeiros para o Município. -------- 

----- Em cumprimento do que lhe foi solicitado pelo deputado António José Tojal Rebelo, 

apresentou uma proposta de voto de pesar pelo falecimento de Samuel da Fonseca 

Martins, que foi Presidente da Junta de Freguesia de Leomil e deputado desta Assembleia 

Municipal, por inerência. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A aludida proposta de voto de pesar foi aprovada por unanimidade dos presentes. ------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, António José de Macedo, começou por 

cumprimentar a nova deputada, Raquel Susana Guedes Matos, estando seguro de que o 

seu contributo irá enriquecer esta Assembleia Municipal. ---------------------------------------------- 

----- Deu um cumprimento especial ao Presidente do PSD de Moimenta da Beira, extensível 

aos restantes membros, desejando que a sua atividade se desenvolva sempre em prole do 

sucesso deste Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou também a proposta de envio de um voto de pesar, pelo falecimento do 

Senhor Samuel da Fonseca Martins, à respetiva família. ---------------------------------------------- 

----- A aludida proposta de voto de pesar foi aprovada por unanimidade dos presentes. ------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por felicitar a nova deputada Raquel 
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Susana Guedes Matos, o deputado José Manuel Andrade Ferreira, pela sua eleição para 

Presidente da Comissão Política do PSD, a funcionária Carla Almeida, pela sua presença 

na sessão, para melhor redação da respetiva ata, e manifestou a sua satisfação pelo 

regresso, com saúde, do Presidente da Junta de Freguesia de Baldos, Basílio Pureza 

Requeijo de Carvalho, que esteve ausente algum tempo, por motivo de doença. --------------- 

----- Convidou os presentes a visitarem a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, no próximo 

dia dois de março, onde este Município e as suas organizações estarão representadas, 

com o objetivo de reforçar a sua afirmação neste evento, através de uma aliança entre o 

turismo de território e os seus melhores produtos. ------------------------------------------------------- 

----- Informou que terá a maior satisfação em responder às questões que lhe foram 

colocadas, que considera da maior pertinência. ---------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao défice democrático e de cidadania a que o deputado António 

Francisco Pinto Reis se referiu, observou que não o identifica, pelo que questionou aquele 

deputado onde o encontra, de modo a estar mais habilitado a responder-lhe naquilo que 

respeitar à sua responsabilidade ou à responsabilidade da Câmara Municipal. ----------------- 

----- No que respeita à sua alegada promessa eleitoral de encher os cofres do Município, 

comunicou não ter lembrança da mesma, não entendendo ser sequer essa a sua função, 

sendo que, se aquele deputado se referia à sua promessa de estancar a degradação 

financeira dos cofres do Município, observou que a sua concretização é uma evidência, 

como comprova a sua informação escrita. ----------------------------------------------------------------- 

----- Observou que não partilha da opinião de que o Concelho está paralisado, não porque 

o Município tenha uma função especial nessa situação, mas porque há um conjunto de 
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empresas e organizações que todos os dias se esforçam e que continuam a crescer, a 

reforçar-se e a reforçar Moimenta da Beira no âmbito regional e até nacional. ------------------ 

----- Comunicou que a entrega de prémios às PME’s Excelência foi organizada em Viseu, 

pela Associação Industrial da Região de Viseu (AIRV) e pelo Jornal do Centro, que 

convidaram a CIM de Lafões, a CIM Douro e a Associação de Municípios do Vale Douro 

Sul a estarem presentes na mesma e a terem uma intervenção pública, em conjunto com o 

Senhor Secretário de Estado da Economia, tendo estado na mesma em substituição do 

Senhor Presidente da Associação de Municípios do Vale Douro Sul. ------------------------------ 

----- Observou que também gostaria de ver pequenas/médias empresas deste Concelho no 

aludido evento, conforme se verificou no ano anterior, em que estiveram quatro, e que 

acredita que haverá empresas de Moimenta da Beira no evento do próximo ano, 

considerando, ainda assim, que tal não impede a sua presença na distribuição destes 

prémios, solicitando ser esclarecido acerca do que ao que o Senhor deputado se referia 

quando falou de assessoria. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acrescentou que este Concelho tem várias PME’s Líder, esclarecendo que as PME’s 

Excelência têm alguns requisitos que as primeiras não têm. ------------------------------------------ 

----- Constatou que o desenvolvimento das atividades de prospeção mineral é complexo, 

dependendo de estudos realizados pelas empresas exploradoras, esclarecendo que, 

apesar de Moimenta da Beira ser um dos vários municípios do país que têm, à partida, 

propensão para exploração mineral, não há, até ao momento, nenhum estudo mais 

aprofundado que permita avançar nesse sentido. -------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao aproveitamento dos referidos novecentos postos de trabalho 
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indiretos, sublinhou que as organizações de Moimenta da Beira têm, felizmente, em termos 

regionais, uma proeminência que lhes permite aproveitar tudo o que se passa à sua volta. - 

----- Relativamente ao empobrecimento do Concelho, apesar de não saber que dados 

levam a essa afirmação, sublinhou que Moimenta da Beira não é uma ilha, pelo que 

naturalmente partilha os problemas e as dificuldades que o país vivencia atualmente, 

havendo um conjunto de atividades que decresceram muito nos últimos três anos e 

verificando-se uma diminuição acentuada do rendimento das famílias. Ainda assim, 

sublinhou que esta situação não é consequência de alguma ação direta ou indireta do 

Município, sublinhando, que o mesmo contribui com o máximo que pode, todos os dias, 

para que o Concelho não esteja mais pobre. -------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à fé a que o Senhor deputado se referiu, observou ser apenas uma das 

muitas pessoas que se esforça diariamente pelo desenvolvimento do Município, apesar de 

não poder fazer tudo o que gostaria e talvez não vir sequer a fazer tudo o que previa fazer, 

não tendo, ainda assim, intenção de desistir. -------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao número de concursos públicos que estão a decorrer na Câmara 

Municipal, solicitou ser esclarecido acerca do motivo que levou a esta questão e informou 

que eles são sete ou oito, disponibilizando uma listagem extraída da respetiva plataforma, 

para uma melhor compreensão. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Lembrou que, no âmbito da Comunidade Intermunicipal a que pertence, o Município 

elaborou e colocou a concurso os projetos de Ampliação do Parque Industrial de Moimenta 

da Beira, de Ligação do Parque Industrial S. Miguel de Moimenta da Beira ao Parque 

Industrial da Portela (E.N. 226), em Leomil, e do Centro de Desenvolvimento de Empresas, 
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de forma a cumprir a regra de maturação e poder, assim, candidatá-los a uma bolsa de 

mérito, no âmbito do QREN, em dezembro de dois mil e onze, que era a data limite para 

recorrer à mesma, no pressuposto de que dois ou três meses depois teria uma resposta, o 

que não se verificou, atendendo a que houve uma reorientação dos fundos comunitários e 

a suspensão, baseada numa Resolução de Conselho de Ministros de junho passado, de 

todos os projetos candidatados. Acrescentou que, no âmbito da aludida reorientação dos 

fundos, foi retirado 50% do valor disponível na bolsa de mérito para a realização dos 

aludidos projetos, pelo que, em dezembro passado, na região Norte existiam € 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros) disponíveis para € 100.000.00,00 (cem 

milhões de euros) de candidaturas, o que significa, pressupondo a igualdade do mérito de 

todas elas, que este Município está em condições de pode vir a ver financiados 50% dos 

aludidos projetos, sublinhando que não avançará com a execução de nenhum deles, sem a 

garantia de uma comparticipação significativa, na ordem dos 85%. ------------------------------ 

----- Acrescentou que foi informado na reunião da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (doravante CCDRN), realizada em dezembro passado, 

que as orientações que sua Excelência, o Primeiro Ministro, tem são para que todo o 

investimento seja canalizado para investimentos reprodutivos, ao que respondeu estar 

disponível para, no caso dos projetos acima referidos não se considerarem dentro do perfil 

pretendido, ainda que considere o contrário, apresentar um projeto de investimento em frio 

ou outro sugerido que dinamize a economia do Município, não estando, no entanto, 

disponível para deixar cair tudo. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Na sequência do falecimento do Senhor Engenheiro Duarte Vieira, Presidente da 
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CCDRN, informou que a Câmara Municipal remeteu à respetiva instituição e família um 

Voto de Pesar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- O Presidente da Assembleia Municipal propôs o envio de um Voto de Pesar pelo 

aludido falecimento, em nome deste órgão, à respetiva família, que foi aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto da situação sobre o processo do Centro de Inspeções de 

Moimenta da Beira, o Presidente da Câmara Municipal refutou a informação de que o 

mesmo se encontra suspenso no Tribunal de Beja, esclarecendo que o que existe é uma 

ação do segundo classificado contra o primeiro, à semelhança do que aconteceu em quase 

todos os processos existentes no país. Acrescentou que o artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 

26/2013, de 19 de fevereiro, veio determinar que “Sem prejuízo do disposto no n.º 4, todos 

os procedimentos de candidatura à celebração de contratos administrativos de gestão de 

novos centros de inspeção, em curso e iniciados após a data de entrada em vigor da Lei n.º 

11/2011, de 26 de abril, são anulados com a entrada em vigor do presente diploma”, 

esperando que os mesmos sejam retomados em breve, atendendo a que o este diploma 

abre possibilidade para novas candidaturas. -------------------------------------------------------------- 

----- Confirmou as palavras do deputado José Agostinho Gomes Correia, respeitantes ao 

processo da Barragem da Nave, lembrando que, enquanto vereador, realizou dezenas de 

reuniões, sendo que em algumas delas vários representantes do Governo incentivaram a 

realização desta obra, garantindo não haver nada que a impedisse. No entanto, lembrou 

que o Ministério da Agricultura enviou uma informação técnica a esta Câmara Municipal, 

respeitante à aludida obra, referindo que, com a mesma, só seria possível reservar cerca 
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de 35% da água necessária para regar todas as áreas de pomares e de outras culturas do 

Concelho e que, por haver um único ponto de recolha da água, seria necessário construir 

condutas para todo o Concelho, o que oneraria cerca de três ou quatro vezes aquele 

investimento. Esclareceu que esta situação conduziu à ponderação, já naquela altura, da 

construção desta barragem e de mais três, de modo a solucionar estes dois problemas, 

atendendo a que as mesmas estariam em áreas compatíveis com uma boa reserva de 

água, aumentando substancialmente a capacidade de reserva do Concelho, e estando 

mais perto das zonas de rega, reduzindo, de forma significativa, a dimensão das respetivas 

condutas e das próprias tubagens. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que este projeto, que visa disponibilizar, a baixo custo, água suficiente para 

as culturas do Concelho, surge agora, na sequência de muitas reuniões tidas com os 

produtores, onde foram debatidas as questões que mais os afetam, designadamente esta e 

a falta de sistemas de frio para conservar as suas maçãs. -------------------------------------------- 

----- Considerando que foi colocada a possibilidade de Portugal não vir a beneficiar de 

investimentos em regadio no próximo quadro comunitário, comunicou que as organizações 

de produtores prepararam um esboço de uma proposta, dirigida Ministério da Agricultura, a 

fim de, em tempo oportuno, darem a conhecer as suas necessidades/realidades, para que 

as mesmas sejam consideradas no processo de programação comunitária. Acrescentou 

que, por coincidência, duas semanas após o envio e entrega em mão desta proposta ao 

Ministério da Agricultura, a CAP realizou, em Moimenta da Beira, uma reunião com as 

organizações regionais, na qual transmitiu, ao respetivo presidente, as necessidades do 

Município em termos de água, frio e seguros, com as quais ele concordou publicamente. --- 
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----- Em resposta ao deputado Luís Miguel Pereira Martins, relativamente às aludidas 

quatro barragens, esclareceu que existe apenas um estudo muito preliminar, que teve 

como base o estudo respeitante ao projeto da Barragem da Nave e que contou com a 

colaboração do Engenheiro Eduardo de Carvalho Seixas, na localização das respetivas 

áreas, de acordo com o qual se prevê que o seu custo seja na ordem dos € 20.000.000,00 

(vinte milhões de euros). No entanto, alertou que este valor, decorrendo de um estudo 

muito preliminar, não pode constituir nenhum compromisso, podendo vir a ser 

substancialmente alterado. Apesar de se poder considerar que este investimento é muito 

oneroso, sublinhou que é necessário ter em consideração os seus benefícios, 

designadamente o aumento da produção de maça estimado na ordem dos 30%. -------------- 

---- Ressaltou que a irrigação constitui o fator mais crítico para ser possível comparar a 

produção do Concelho com a produção dos seus melhores competidores, em termos de 

quantidade, atendendo a que, em termos de qualidade, isso já acontece. ------------------------ 

----- Esclareceu que a Câmara Municipal tem como princípio, enquanto for possível, deixar 

os particulares realizarem os seus investimentos, pelo que estará afastada do processo de 

execução e de gestão desta infraestrutura, que será, à partida, da responsabilidade de uma 

associação de regantes, não obstante estar sempre ao lado dos produtores e pretender 

apoiá-los com os meios que tiver disponíveis para o efeito. ------------------------------------------- 

----- Comunicou que, considerando que este é o momento para se criarem condições para 

aproveitar o que resta do atual quadro comunitário e/ou lançar caminhos para o próximo 

quadro comunitário, a Associação de Municípios do Vale do Douro Sul tem estado a 

desenvolver, com uma consultora de renome nacional, um estudo que permite avaliar qual 
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o nível de desenvolvimento de todos os municípios da sua região, sendo que, neste 

Município, as prioridades consideradas para o efeito são de natureza económica, 

designadamente a produção e a transformação de vinhos, maçãs e espumantes, além da 

área da irrigação de culturas que acabou de referir. ----------------------------------------------------- 

----- Deixou uma palavra de reconhecimento pela colaboração e união das Organizações, 

que tem permitido a melhoria da qualidade e da quantidade, por hectare, de produção de 

maçã, e que permitiu ao Município fazer uma proposta de armazenamento de trinta mil 

toneladas de maçã em frio, na região de Moimenta da Beira, que é essencial para 

conservar a maçã produzida, sob pena de a mesma ter de ser vendida a baixo custo para 

não se estragar, o que ameaça a manutenção das plantações particulares, que foram 

apoiadas pelo Estado Português e pela União Europeia. ---------------------------------------------- 

----- Relativamente à empresa Cerdama, informou que já realizou duas ou três reuniões 

com seus os sócios, no sentido de verificar a viabilidade de os mesmos trazerem o seu 

know how sobre transformação de fruta em sumos e em polpas, que fazem na Venezuela, 

estando muito atento a estas oportunidades de negócios, não podendo, no entanto, dizer 

quando haverá alguma concretização. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao aproveitamento da Diáspora Moimentense, observou que todos os 

caminhos de sucesso têm as suas dificuldades e não criam resultados imediatos e que, 

apesar de ser um percurso lento, é também sustentado, estando convencido que este 

evento será muito importante para o Concelho no futuro. A título de exemplo, informou que 

o Município tinha acabado de receber uma resposta, por correio eletrónico, de um cidadão 

deste Concelho, que é professor e investigador numa universidade francesa, a fim de ser 
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marcada uma data para a realização de uma conferência nacional, em Moimenta da Beira, 

acerca da sua especialidade médica, conforme lhe havia sido solicitado. Comunicou estar 

seguro do efetivo contributo que os concidadãos de Moimenta da Beira darão para a 

promoção dos produtos do Concelho no mundo, considerando que muitos deles têm redes 

de contactos que têm muito significado na sua venda. Acrescentou que, pouco tempo após 

a realização deste evento, ouviu o Presidente da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) e sua Excelência, o Presidente da República, 

defenderem que a diáspora de Portugal era um dos meios mais importantes para o seu 

desenvolvimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita ao Parque Eólico Douro Sul, comunicou que, apesar da respetiva 

licença de construção ainda não ter sido levantada, recebeu informações, sem caráter 

formal, de que a sua construção começará este ano e que a empresa responsável tem 

realizado contactos para adquirir terrenos na área de implantação, o que constitui um 

indicador de que este projeto avançará. Informou considerar que o atraso na construção do 

aludido parque eólico, cujo protocolo foi celebrado com a Ventinveste em dois mil e onze, 

se deve a dificuldades para o seu financiamento, considerando que o seu custo se estima 

na ordem dos € 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de euros). ---------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal sublinhou a importância da Diáspora 

Moimentense, um evento que permite que os emigrantes levem Moimenta da Beira ao 

mundo e tragam o mundo a Moimenta da Beira. --------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis lembrou que as questões que colocou são de 

caráter político e não pessoal. --------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Relativamente ao centro de inspeções, esclareceu que apenas questionou o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal sobre qual a situação em que se encontra o processo do 

Tribunal de Beja, mantendo essa questão. Informou considerar o aludido processo 

megalómano, composto por inúmeros processos, no qual foi permitido que um só 

advogado defendesse vários processos, e onde faltaram elementos essenciais, o que levou 

a que, há cerca de sete meses, a Tutela promovesse a sua anulação e criasse outras 

condições. Considerando que o aludido Decreto-Lei n.º 26/2013, de 19 de fevereiro, 

estipula que “considerando que se encontra em curso um procedimento para a abertura de 

novos centros de inspeção, torna-se obrigatório assegurar, a título transitório, a situação 

dos entes privados que já submeteram as suas candidaturas, de forma a garantir o não 

comprometimento das mesmas por manifesta desadequação ao quadro legal.”, alertou 

para a necessidade de este processo ser tratado com muito cuidado, sob pena de, no 

futuro, Moimenta da Beira ficar também sujeita a uma situação de contestação. ---------------- 

-----Relativamente aos défices democráticos e de cidadania, explicou que não se estava a 

referir a esta Assembleia Municipal, apenas a sublinhar a necessidade dos líderes do PSD, 

e demais partidos, fazerem com que haja mais participação dos seus constituintes, no 

esclarecimento dos deveres de participação de cidadania da sociedade civil. ------------------- 

----- Defendeu que o Município de Moimenta da Beira está pobre, porque tem um défice de 

cerca de € 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil euros), que custa a cada munícipe 

€ 1.100 (mil e cem euros), não tendo dito que o Concelho está estagnado, mas sim que se 

encontra suspenso numa órbita pró desenvolvimento, o que significa que estão a ser 

realizados estudos, necessitando esta Assembleia Municipal e a cidadania local de 
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saberem em que situação os mesmos se encontram, e não apenas na véspera das 

eleições. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Agradeceu a informação que lhe foi disponibilizada, respeitante aos concursos 

públicos, verificando, com a mesma, que existem alguns processos adjudicados, alguns em 

préadjudicação e outros com anúncio publicado, o que demonstra alguma audácia, por 

parte do Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que, quando falou de assessoria, referia-se à assessoria de comunicação 

do Executivo, que produziu uma notícia em sentido vertical, acerca da participação do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal na entrega de diplomas de mérito a empresas 

sedeadas no distrito, em representação do Douro Sul, que é motivo de orgulho, mas, ao 

mesmo tempo, também é motivo de tristeza e de preocupação, considerando que nenhuma 

das cinquenta empresas deste Concelho foi contemplada. Lembrou que, em dois mil e 

nove, este Concelho tinha duzentas e catorze empresas ativas e que, em dois mil e doze, 

tem apenas dezoito, o que comprova que o Concelho está efetivamente suspenso para o 

desenvolvimento, o que é extremamente preocupante e exige o estudo do que se poderá 

fazer para minimizar esta situação que está a assolar o interior de todo o país. ---------------- 

----- Observou que a principal promessa eleitoral do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal foi sempre no sentido de enriquecer o Município, apesar de nunca o ter dito de 

forma explícita, tendo definido uma estratégia, que está a ter resultado nessa área, no 

sentido de diminuir a sua dívida, no entanto, não lhe é possível encher os cofres do 

Município, devido à contingência nacional, e pela necessidade de intervenção noutras 

áreas, sublinhando que o sucesso do Executivo será o sucesso de todo o Concelho. --------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal sublinhou que não permitirá que a honorabilidade 

da sua pessoa ou do Município de Moimenta da Beira seja posta em causa em qualquer 

processo, lembrando que houve algumas afirmações respeitantes ao processo do centro 

de inspeções que tinham esse propósito claro. ----------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou que os processos de centros de inspeções foram todos cancelados e não o 

de Moimenta da Beira em particular. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à afirmação sobre ter sido o mesmo advogado a tratar de todos os processos, 

informou que desconhece essa situação e, inclusive, nunca falou com nenhum advogado, 

apesar de se ter disponibilizado para falar com os advogados das empresas concorrentes e 

de lhes ceder os documentos que entendessem necessários. --------------------------------------- 

----- Lembrou que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira terá sido a única que colocou 

à disposição dos concorrentes um lote para a instalação do centro de inspeções, tendo sido 

felicitada por várias empresas por isso. --------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à questão do enriquecimento dos cofres do Município, congratulou-se 

com o facto de, apesar do Senhor deputado António Francisco Pinto Reis dizer que o 

Concelho está mais pobre, segundo o seu próprio raciocínio, estar menos pobre, 

considerando que antes tinha uma dívida de cerca de € 14.500.000,00 (catorze milhões e 

meio de euros) e agora ter uma dívida de cerca de € 12.000.000,00 (doze milhões de 

euros). A esse respeito, lembrou que já leu afirmações de que a dívida de curto prazo 

duplicou, quando aumentou 20%, e de que a dívida geral duplicou, reiterando que é 

importante discutir a dívida do Município, mas com base nos seus efetivos valores, sob 

pena de se descredibilizar a discussão. --------------------------------------------------------------------- 
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----- Relativamente à assessoria de comunicação, observou que a sua dificuldade neste 

Município é comunicar de menos e não demais, atendendo a que considera que as 

pessoas só têm boas razões de decisão se forem informadas e se tiverem comunicação. 

Concordou que a informação do Município é produzida com os olhos de quem a faz, o que 

considera natural, defendendo que o que seria mau seria o Município pagar a terceiros 

para produzirem comunicações supostamente independentes, sem o serem. Sublinhou que 

a maior parte das comunicações oriundas do gabinete de comunicação são respeitantes às 

organizações e aos seus produtos, visando a sua divulgação pelo país, de modo 

significativamente menos oneroso do que seria se fosse realizada através da imprensa. ---- 

----- Observou que, segundo a perspetiva do Senhor deputado António Francisco Pinto 

Reis, o Município nunca se livrará do défice democrático, considerando que basta haver 

apenas duas pessoas que não participem ativamente na sociedade, para se dizer que ele 

existe. No entanto, discordando dessa posição, continuará a esforçar-se no sentido de a 

promover. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----- No que respeita às empresas ativas no Município, observou que o senhor deputado 

não leu corretamente os respetivos números, atendendo a que os mesmos acabaram de 

lhe ser entregues, pelo que aguardará a sua análise com tempo para depois falarem deles.  

Ainda assim, informou não esperar que os aludidos números fossem tão positivos, 

ressaltando que eles vêm comprovar a resiliência das organizações deste Concelho. -------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal propôs um intervalo para almoço às doze horas 

e quarenta minutos, tendo a sessão sido reiniciada pelas catorze horas e cinquenta 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Entrou-se então no Ponto Um do Período da Ordem do Dia, com vista à “Apreciação 

da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara, sobre a atividade do Município”. – 

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições para 

intervenções acerca do presente ponto. -------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis propôs que o ponto dois da agenda fosse 

discutido após a apreciação do ponto três, considerando que a explicação do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal acerca do último poderá influenciar a discussão do 

primeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Deputado Luís Miguel Pereira Martins interrogou o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal sobre o ponto em que se encontra a candidatura efetuada ao PAEL, uma vez que 

tem recebido notícias de aprovação de diversas candidaturas, mas, até ao momento, não 

há nenhuma relativa a Moimenta da Beira, questionando qual o motivo. -------------------------- 

----- Questionou qual a razão pela qual se continua a verificar uma diminuição da dívida de 

longo prazo (empréstimos) e um aumento da dívida de curto prazo (fornecedores e juntas 

de freguesia), quando o artigo 87.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprova o 

Orçamento de Estado para dois mil e treze, determina a prioridade no pagamento das 

dívidas a fornecedores, vencidas há mais de noventa dias. ------------------------------------------- 

----- Perante o potencial minerológico do Concelho, já aqui referido, questionou o que fez o 

Executivo para conseguir um possível investimento nesta área de atividade e indagou se 

com a adesão ao PAEL, apesar de o Município perder um pouco da sua autonomia, existirá 

possibilidade de salvaguardar alguns dos seus interesses, nomeadamente este e os 
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investimentos abordados no período antes da ordem do dia. ----------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, relativamente ao PAEL, informou que os 

municípios inseridos no primeiro grupo já assinaram o respetivo acordo, encontrando-se 

um conjunto de documentos em apreciação no Tribunal de Contas, os municípios inseridos 

no segundo grupo, onde se insere este Município, já têm o programa aprovado, 

aguardando a assinatura do respetivo contrato, e os municípios que integram o terceiro 

grupo ainda não têm o programa aprovado, por se terem confirmado dificuldades na sua 

aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que os municípios portugueses têm considerado incompreensíveis os 

atrasos que se têm verificado neste processo, pelo que a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses (doravante ANMP) enviou, há poucos dias, uma missiva ao 

Governo da República, que citou “os atrasos neste processo são incompreensíveis e são 

inadmissíveis, estão a provocar danos graves na economia e estão a levar à falência 

algumas empresas que estão dependentes de receberem os valores que estão no PAEL.”. 

Explicou que há vários fatores apontados para estes atrasos, sendo que a justificação mais 

comum é o facto do Secretário da Administração Local e da Reorganização administrativa, 

um dos membros do Governo mais diretamente ligado a este processo, ter sido substituído.  

----- Informou que este Município está em condições de assinar o contrato deste 

empréstimo há mais de um mês e que, ainda hoje, o Chefe da Divisão Económica e 

Financeira fez mais um contacto para tentar saber o dia de assinatura, não tendo recebido 

qualquer informação, o que se torna preocupante, atendendo a que há um conjunto de 
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empresas às quais foram criadas expectativas de pagamento das dívidas da Câmara 

Municipal. Acrescentou que não há possibilidade de substituir as faturas que constam do 

aludido programa, o que leva a que, com este atraso, o Município esteja a pagar créditos 

recentes, em detrimento dos anteriores. -------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à evolução das dívidas de médio de longo prazo e de curto prazo, 

lembrou que o objetivo do Município é que, dentro de poucos anos, possa fazer a gestão 

da sua dívida, o que não lhe é possível no momento, devido aos compromissos assumidos, 

que representam cerca de € 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil euros) por ano, o que, 

por sua vez, compromete a possibilidade de, ao mesmo tempo, diminuir a sua dívida de 

curto prazo, ainda mais, continuando a fazer investimentos. Para um melhor 

esclarecimento, lembrou que, durante este mandato, a dívida de curto prazo aumentou 

pouco mais de € 1.000.000,00 (um milhão de euros), enquanto a dívida de médio e longo 

prazo diminuiu em cerca de € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros), verificando-se uma 

diminuição global acima de € 2.500.000,00 (dois milhões e meio de euros). Acrescentou 

que o Município tem dois grandes blocos nas suas dívidas de curto prazo, sendo um deles 

a dívida às Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro (doravante ATMAD) e o outro a dívida 

respeitante aos transportes escolares, havendo, ainda, pontualmente a dívida respeitante 

ao empréstimo de curto prazo, que tem de ser liquidada até ao final de cada ano. ------------- 

----- Sublinhou que não é viável desfazer em quatro anos uma dívida acumulada em vinte, 

sendo sua pretensão conseguir, de forma programada, que o Município tenha as suas 

finanças sustentáveis dentro de oito a dez anos, tendo o PAEL tido também como premissa 

essa vontade. Informou, ainda, que o Município, no final de dois mil e treze, terá diminuído 



 
FlS. 

__________   
2013.02.26 

 
Livº . 10 

 
 
 

                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 

 

 

267

a sua dívida de curto prazo, em quatro anos, cerca de € 5.000.000,00 (cinco milhões de 

euros), sendo que, com o PAEL, este número será reduzido para cerca de metade, 

considerando que o seu valor, que será na ordem dos 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil euros), será injetado na economia, passando a constituir dívida de médio 

e longo prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Sublinhou que, não obstante a vontade da Câmara Municipal, é condição sine qua non 

os investimentos programados para o Município terem uma comparticipação adequada 

para serem concretizados, sob pena de ser comprometido o desejado equilíbrio financeiro.-  

----- O Presidente da Assembleia Municipal, relativamente à proposta do deputado António 

Francisco Pinto Reis de troca da ordem dos pontos dois e três da ordem do dia, informou 

que, sendo verdade que os dois pontos se relacionam, se fará a discussão do segundo 

ponto e posteriormente do terceiro, considerando que se adivinha para o último um debate 

muito extenso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Passou-se, então, ao Ponto Dois, do Período da Ordem do Dia, com vista a ser 

apreciado o seguinte tema: “UCSP - Utentes da Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Moimenta da Beira – Referenciação hospitalar”. -------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que este ponto foi agendado, de 

acordo com a alínea o), do n.º 1, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que determina que compete a este órgão 

pronunciar-se e deliberar sobre assuntos que visem a prossecução das atribuições da 

autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Assim, informou que no presente ponto será debatida a recusa da referenciação dos 

utentes deste Município no hospital de Viseu, que contraria as disposições legais sobre o 

assunto, começando por solicitar ao Senhor Presidente da Câmara Municipal informação 

sobre o ponto da situação em que se encontram as diligências que o mesmo desenvolveu 

no sentido de corrigir esta situação. -------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por lembrar que, em setembro de dois mil 

e onze, por sugestão dos senhores presidentes de junta de freguesia, foi convocado o 

Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (doravante ACES) para prestar 

esclarecimentos acerca da recusa dos serviços do hospital de Viseu em aceitar alguns 

doentes do Serviço de Urgência Básica (doravante SUB), esclarecendo que hoje será 

discutido outro problema distinto, respeitante à referenciação dos doentes da Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados de Moimenta da Beira (doravante UCSP), cujas regras 

são distintas, atendendo a que existem cartas de referenciação de emergências e cartas de 

referenciação hospitalar. Esclareceu que no SUB é o médico que decide a referenciação do 

doente, tendo a obrigação de o fazer tendo em consideração o melhor local onde o mesmo 

pode ser tratado e, em casos muito urgentes, é ao Centro de Orientação de Doentes 

Urgentes (CODU) a quem compete essa decisão. ------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à referenciação a partir do SUB, observou que, desde a sua abertura 

até outubro do ano passado, foram atendidos 56.672 (cinquenta e seis mil, seiscentos e 

setenta e dois) utentes, dos quais 83,1% voltaram para casa, 7,2% foram para as 

instituições de onde vieram, 2,8% foram encaminhados para o hospital de Lamego, 4,2% 

foram referenciados para o hospital de Viseu e 2,7% foram referenciados para o hospital de 
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Vila Real, verificando-se, assim, uma percentagem muito elevada de utentes referenciados 

para o hospital de Viseu. Relativamente ao facto de haver algumas pessoas que têm uma 

referenciação a contragosto e dos médicos nem sempre explicarem devidamente a razão 

da escolha do hospital que referenciam, sublinhou que não pretende interferir na relação 

entre doente e médico. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No que respeita à referenciação dos doentes da UCSP de Moimenta da Beira, 

observou que, até ao dia quatro de dezembro do ano anterior, só eram recusadas 

referenciações para consultas externas hospitalares ao hospital de Viseu por razões 

clínicas, ou seja, em poucas especialidades onde o médico entendia ser mais adequado 

referenciar os doentes para Vila Real, tendo, a partir daquela data, mudado a regra de 

referenciação e, com isso, sido recusadas as referenciações do Centro de Saúde de 

Moimenta da Beira para o hospital de Viseu, com apenas doze exceções, até à presente 

data, com o fundamento dos utentes estarem fora de área e com a observação de que 

deverão ser referenciados para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. -------- 

----- Ressaltou que todos os documentos da rede de referenciação hospitalar, que datam 

de dois mil e um ou dois mil e dois, na sua arquitetura de rede, colocavam o Concelho de 

Moimenta da Beira a drenar sempre para o hospital de Viseu, tendo posteriormente havido 

alterações, adequadas à organização administrativa, de acordo com a qual este Município 

integra o Distrito de Viseu, está na NUT II Norte e na NUT III Douro, pertencendo à CIM 

Douro, de acordo com as quais a referenciação dos habitantes deste Concelho, para 

efeitos de saúde, deve ser feita, em regra, para o hospital de Vila Real. Ainda assim, 

acrescentou que a referida arquitetura de rede também contempla uma anotação, de 
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acordo com a qual é possibilitada a referenciação para o hospital de Viseu, dos utentes dos 

Concelhos de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Moimenta da 

Beira, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Penedono, São Pedro do Sul, Sátão, 

Sernancelhe, Santa Comba Dão, Tondela, Vila Nova de Paiva e Vouzela, em cumprimento 

da disposição legal respeitante às relações e regras de referenciação, que estipula que 

“deve-se ter especial atenção nos casos dos hospitais mais próximos das fronteiras das 

ARS’s à referenciação de doentes e à afiliação de hospitais que deverão ser definidos, no 

sentido de respeitar, sempre que possível, a liberdade de escolha dos utentes e os fluxos 

naturais dos utentes, tendo em conta a distância entre as residências e os hospitais”. 

Acrescentou que há outra anotação respeitante aos Concelhos de Moimenta da Beira, 

Sernancelhe e Penedono, que estipula que “por razões de acessibilidade, poderão optar 

pelo centro hospitalar de Tondela/Viseu.”. Assim, sendo este o último documento publicado 

sobre a matéria, por aprovação de Sua Excelência, a Ministra Ana Jorge, em vinte e sete 

de abril de dois mil e onze, e não sendo do conhecimento público nenhum documento que 

contrarie este, apesar de, segundo as informações que tem, estarem novos documentos de 

referenciação hospitalar para aprovação do Senhor Ministro, há mais de um ano, que, 

ainda assim, não vêm alterar a situação do Concelho de Moimenta da Beira, informou 

considerar inadmissível que os utentes deste Concelho sejam discriminados relativamente 

aos utentes dos outros dois Concelhos que se encontram exatamente na mesma situação, 

e que o Município não tenha disso sido informado, considerando que, apesar de não ter 

competências na área, tem interesses profundos na mesma. ---------------------------------------- 

----- Posto isto, no sentido de solucionar este problema pelas vias institucionais, comunicou 
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que informou a Câmara Municipal, no dia um deste mês, e solicitou que o assunto fosse 

apreciado pela Assembleia Municipal, falou pessoalmente com o Diretor Executivo do 

ACES e enviou um pedido de audiência ao Presidente do Conselho Diretivo da 

Administração Regional de Saúde do Norte (doravante ARS Norte) e ao Presidente do 

Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde da (doravante ARS Centro), 

responsáveis pelas diretivas operacionais, do seguinte teor: “A Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira tomou conhecimento da ocorrência de alterações recentes 

relativamente à referenciação dos utentes da UCSP de Moimenta da Beira, estando a ser 

recusada a sua referenciação para o Hospital de S. Teotónio, em Viseu, o que causa fortes 

transtornos aos mesmos utentes e grandes constrangimentos na respetiva acessibilidade 

aos cuidados de saúde. Com vista a procurar uma solução duradoura e estável, que 

permita o melhor acesso aos cuidados de saúde hospitalar dos utentes da UCSP de 

Moimenta da Beira, também junto do Hospital de S. Teotónio, em Viseu, solicito se digne 

marcar uma audiência com esta Câmara Municipal, com a urgência que o assunto requer.”. 

Acrescentou que já teve uma reunião com a ARS do Centro, em Coimbra, tendo o 

Presidente do respetivo Conselho Diretivo manifestado a sua concordância com a 

necessidade de resolver este problema, que não tem qualquer sentido, e que breve terá 

uma reunião com o Vice-Presidente da ARS do Norte, na qual espera poder resolver 

definitivamente esta questão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posto isto, solicitou à Assembleia Municipal que lhe permita terminar institucionalmente 

a resolução deste problema, sublinhando que, independentemente da forma como este 

problema seja resolvido, não prescindirá de que haja um documento inequívoco e 
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duradouro para a situação dos utentes deste Concelho e que, caso não haja uma solução 

num prazo razoável, voltará a submeter este assunto à apreciação deste órgão. --------------- 

----- Apresentou um agradecimento público ao Dr. Adriano Natário, conterrâneo deste 

Concelho, que é um técnico conceituado do Ministério da Saúde, um dos responsáveis pela 

elaboração das redes de referenciação, que o elucidou sobre as matérias jurídicas que 

acabou de abordar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo começou por sublinhar que o assunto em 

apreciação se reveste de grande importância, sublinhando a necessidade de perceção 

acerca do que tem sido feito, ao longo dos últimos anos, que empurra o Concelho para 

estas situações, lembrando que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, há algum 

tempo atrás, defendeu o aproveitamento desta geometria variável, que se traduz numa 

omissão conveniente que, por um lado, permite ao Município estar onde tiver mais 

protagonismo, dando como exemplo a representatividade notória que tem na CIM Douro, a 

que pertence, mas, por outro lado, o conduz também a constrangimentos como o que 

agora está a ser abordado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que houve recentes mudanças nas NUT’s III, que permitirão a alguns 

Municípios transitar para outras comunidades intermunicipais, devido à redução das 

mesmas, e que este Município não se tem pronunciado acerca do assunto, sublinhou a 

necessidade de o mesmo adotar uma opinião firme e demarcar-se, à semelhança dos 

Municípios de Penedono e Sernancelhe que, apesar de pertencerem à CIM Douro, nunca 

deixaram de manifestar a sua vontade de pertencerem a Viseu. ------------------------------------ 
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----- Observou que o Senhor Presidente da Câmara Municipal se esqueceu de referir na 

sua intervenção que, com o novo hospital de Lamego, o SUB de Moimenta da Beira 

referencia os seus utentes mais para o mesmo e para o hospital de Vila Real, do que para 

o hospital de Viseu, defendendo que, caso o Município não tome uma posição, o hospital 

de Lamego irá deitar por terra todos os argumentos aqui utilizados para a referenciação 

dos doentes para o hospital de Viseu. ----------------------------------------------------------------------- 

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

que o hospital de Viseu deveria ser chamado a responder com que direito, de livre arbítrio, 

recusa os utentes deste Município, e que deveria tomar conhecimento do desagrado que 

essa situação está a causar. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua concordância com grande parte do que referiu o deputado António 

José Tojal Rebelo, no entanto, ressalvou que as valências do hospital de Lamego nada têm 

a ver com as do hospital de Viseu, pelo que o primeiro nunca constituirá uma boa solução 

de referenciação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis começou por observar que esta situação se 

deve a uma guerra entre a ARS Norte e a ARS Centro, respeitante à transformação de 

empresas, que levam como ajudantes de fogo algumas autarquias, esperando que este 

Município não seja envolvido na mesma. ------------------------------------------------------------------- 

----- Defendeu a necessidade de este Município tomar uma posição definida sobre onde 

pertence e de salvaguardar os interesses dos seus utentes, não esquecendo que 

determinadas especialidades serão melhores e mais eficazes noutros hospitais que não o 
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de Viseu, pelo que deverá competir aos médicos a decisão de referenciação. ------------------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Pedro João de Jesus Sousa, solicitou 

que todos tenham uma atenção especial neste ponto, considerando que se trata de uma 

necessidade essencial que é a saúde. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Apelou ao empenho do Senhor Presidente da Câmara Municipal na manutenção do 

acesso aos serviços de saúde do hospital de Viseu, por parte das populações das 

freguesias da parte sul do Concelho, cada vez mais envelhecidas, considerando as 

facilidades que têm no acesso aos mesmos, designadamente em termos de distância e de 

transportes públicos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, em resposta ao deputado António José Tojal 

Rebelo, informou considerar que Sernancelhe e Penedono sempre adotaram a referida 

posição de omissão conveniente, tendo apenas agora adotado uma posição clara em 

relação à saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Concordou que o Município terá de definir a sua posição no contexto subregional, sob 

pena de pertencer também à região do Norte na área da saúde. ------------------------------------ 

----- Informou considerar que este Município nunca adotou uma posição de omissão 

conveniente, lembrando que tomou uma posição no âmbito da reforma administrativa, no 

que respeita à reorganização da freguesias, que o protegeu de repercussões mais 

negativas, e que agora será o momento de iniciar o mesmo percurso no que respeita à 

problemática das NUT’s, sendo que muito o honraria uma tomada de posição firme quanto 

às CIM’s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Observou que nunca foi a favor de geometrias variáveis, tendo sempre defendido uma 

posição clara quanto a esta questão, que agora vem condicionar a própria Assembleia 

Municipal, no entanto, sublinhou que as subregiões não estabelecem fronteiras em 

nenhuma área, sendo necessário assegurar o acesso aos serviços de saúde que mais se 

coadunam com as necessidades dos utentes em cada situação, bem como ter em 

consideração os compromissos assumidos com o Douro há vários anos. ------------------------- 

----- O deputado Carlos Alberto de Meneses Bento concordou com a necessidade de ser 

definida esta questão e, não pretendendo defender a zona Norte do Concelho, lembrou que 

os munícipes da Freguesia de Passô têm melhores acessos aos Hospitais de Lamego e de 

Vila Real, em termos de distância, qualidade de vias e de transportes, e que cerca de 60% 

dos mesmos são utentes do Centro de Saúde de Tarouca, por preferência de serviços ou 

por proximidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal apelou a que não fosse descentralizada esta 

discussão, sendo que, no ponto seguinte, se abordará a questão da região a que este 

Município deverá pertencer, pelo que não irá referir-se à intervenção do deputado António 

José Tojal Rebelo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao presente ponto, sublinhou que não se trata de o Município poder ter 

o melhor dos dois mundos, mas sim, de acordo com a lei, de os regulamentos e as normas, 

os utentes da UCSP de Moimenta da Beira, conjuntamente com os seus médicos, terem o 

direito de escolherem a referenciação que entenderem, sublinhando que não se pode 

prescindir desta possibilidade, que deverá ser dada de forma definitiva e inequívoca, ou 
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seja, por escrito, independentemente do que venha a ser decidido no ponto seguinte. -------- 

-----– Em resposta ao deputado António Francisco Pinto Reis, comunicou que não existe 

nenhum documento que fundamente essa rejeição dos doentes da UCSP de Moimenta da 

Beira, por parte do hospital de Viseu. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente à necessidade da direção do hospital de Viseu saber que este Município 

está descontente com esta situação, informou que optou por fazê-lo, comunicando ao 

Presidente da ARS Centro, atendendo a que é ao mesmo que compete dar as diretivas 

operacionais ao aludido hospital. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou considerar esta situação inadmissível, por se tratar de doentes, por neste 

momento se verificar um conjunto de constrangimentos que dificultam o acesso dos 

doentes à saúde e porque há um conjunto de hospitais e de serviços de hospitais que não 

têm doentes para manterem os seus profissionais e os seus serviços a funcionar, podendo, 

no futuro, fechar algumas especialidades no hospital de Viseu, por falta de doentes. 

Acrescentou que são invocadas razões económicas para estas situações, no entanto, 

sublinhou que os impostos pagos são dirigidos para todo o país e que as relações entre as 

diversas administrações regionais de saúde são uma questão administrativa entre elas, não 

custando mais ao Estado um utente de Moimenta da Beira que seja atendido na mesma 

especialidade em Viseu do que em Vila Real, verificando-se o contrário por razões de 

acessibilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Peva, observou que a sua 

Freguesia foi um dos exemplos que deu, na sua fundamentação contra a rejeição da 
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referenciação para o hospital de Viseu, considerando que a mesma dista de Viseu trinta e 

sete quilómetros e de Vila Real setenta e três, no entanto, sublinhou tratar-se, não de um 

pedido, mas sim de uma exigência de cumprimento da lei e de não discriminação, 

relativamente aos outros dois concelhos que se encontram nas mesmas condições. --------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal propôs que este órgão apenas tome uma 

posição no caso de se verificar algum constrangimento no solucionamento desta questão, 

considerando que tudo indica que as diligências que o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal está a tomar serão suficientes. ------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo defendeu que a Assembleia Municipal devia 

tomar uma posição no sentido de exigir o respeito da legislação atual sobre a matéria, 

reforçando, desta forma, a posição do Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação uma posição de confiança 

deste órgão nas diligências que Senhor Presidente da Câmara está a tomar para resolução 

deste problema e de necessidade de cumprimento da legislação em vigor, tendo a mesma 

sido aprovada por unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------------------- 

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

da Proposta de Lei do Regime Jurídico das Autarquias Locais e Estatuto das Entidades 

Intermunicipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal começou por informar que o agendamento 

deste ponto foi realizado por sua iniciativa, no sentido de ser tomada uma posição, por 

parte da Assembleia Municipal, quanto a esta matéria, considerando que este é o momento 
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mais decisivo para o Município definir a que região quer pertencer, considerando que, com 

a reconfiguração que se prevê, as NUT’s passam de vinte e oito a vinte e três e  as CIM’s 

passam a ter competências análogas às competências das Autarquias, dando como 

exemplo o lançamento de taxas, com o objetivo de uniformização a nível regional. 

Observou que, mais do que as regiões, o que importa é a cidade que polariza, sendo que, 

se este Município pertencer ao Douro, a cidade capital será Vila Real, e se pertencer ao 

Dão-Lafões, a cidade capital será Viseu. Defendeu que o Município terá interesse em 

pertencer à região de Viseu, considerando que politicamente pertence ao Ciclo Eleitoral 

deste Distrito e que isso poderá constituir um bloqueio ao nível administrativo, se pertencer 

à região do Douro. Lembrando, ainda, que, ao longo do tempo, se registaram mudanças 

administrativas, mas nunca se verificaram mudanças políticas desde mil novecentos e 

setenta e quatro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Câmara Municipal começou por observar que Moimenta da Beira tem 

tido sempre, inclusive nos últimos três anos, uma excelente relação com todas as 

organizações, quer no âmbito da NUT III - CIM Douro, quer no âmbito da nossa NUT II - 

Norte de Portugal, não tendo tido nenhum tipo de discriminação por pertencer ao Distrito de 

Viseu, sentindo-se completamente integrado, enquanto Município, na região a que 

pertence, congratulando-se, inclusive, por a primeira secretária, Maria Teresa Adão 

Chaves, ser a atual presidente da Assembleia Intermunicipal da CIM Douro. Ainda assim, 

apesar de o desenvolvimento do Município não ser comprometido por pertencer à região 

Norte e à NUT’s III do Douro, considerando que o mesmo poderá ter alguns benefícios se 

pertencer à região Dão-Lafões, disponibilizou-se para, caso se verifique essa vontade, 
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mandatado pela Assembleia Municipal, fazer o que for possível no sentido de viabilizar 

essa mudança de região. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à adequação dos Ciclos Eleitorais às NUT’s, a que o Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal se referiu, informou considerar que a mesma não é impossível, 

defendendo que o que não é possível é continuar com alguma inconsistência, em termos 

políticos, que conduz a situações como aquela que foi discutida no ponto anterior. ------------ 

----- Sublinhou a pertinência de se realizar uma discussão democrática acerca deste 

assunto, com consequência, neste momento em que está em discussão uma proposta de 

lei e uma proposta de aditamento, datada de quinze do corrente mês, respeitante à 

organização das NUT’s III, desde que tal não contribua para a abertura de algum conflito 

com qualquer organização. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda assim, comunicou que, de acordo com alguma informação que tem recebido, a 

mudança de NUT’s II é muito difícil e estará porventura impedida pela União Europeia, 

observando que a proposta de lei e de aditamento em apreciação só respeitam às NUT’s 

III, propondo a extinção, bem como a reorganização de algumas comunidades 

intermunicipais, o que irá dificultar a eventual mudança de comunidade intermunicipal deste 

Município, considerando que, apesar das NUT’s III e as comunidades intermunicipais não 

terem que coincidir, ele necessita também de mudar da NUT II do Norte para a NUT II do 

Centro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal sublinhou que, caso seja decidida a tomada de 

uma posição que implique uma intervenção junto da Assembleia da República, a mesma 
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terá de ser decidida com a maior brevidade possível. ------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal manifestou a sua indignação por as assembleias 

municipais não serem chamadas a se pronunciarem obrigatoriamente sobre esta reforma, 

que implica alterações profundas, como a extinção das assembleias intermunicipais nas 

CIM’s, e por não ser dado quase tempo nenhum para haver pronúncias sobre a matéria, 

uma vez que a proposta apresentada neste mês já será aprovada no mês seguinte, pelo 

que considera esta situação um desrespeito inaceitável pela democracia e pelas 

assembleias municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições para 

intervenções acerca do assunto em análise. -------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Pedro João de Jesus Sousa, apesar de 

pessoalmente ser contra as CIM’s, considerando que os Municípios não podem ficar fora 

delas, propôs que se colocasse à votação a proposta de mudança de CIM, no sentido 

deste Município passar a integrar a CIM Dão-Lafões. Acrescentou que conhece a aludida 

CIM, por motivos profissionais, considerando que o Município onde trabalha pertence à 

mesma, e que, de acordo com as informações que tem, ela está muito bem organizada, 

sendo mesmo uma das mais bem organizadas. ---------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis, relativamente à aludida proposta de lei, 

oriunda do Grupo Parlamentar do PSD/CSD, questionou-se se a mesma, que visa 

disciplinar o associativismo autárquico, não servirá também para retirar poderes 

autárquicos e fazer uma centralização pró Lisboa. ------------------------------------------------------- 
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----- Considerando que este assunto é urgente e de algum melindre, propôs que a mesa da 

Assembleia Municipal solicitasse, nos próximos dias, uma ação no auditório com alguns 

dos deputados dos Distritos de Viseu e de Vila Real, autores ou não desta proposta, para 

que os mesmos prestem esclarecimentos sobre este assunto que habilitem este órgão a 

pronunciar-se de forma fundamentada. --------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo, considerando a urgência deste assunto, propôs 

que esta Assembleia Municipal vinque a sua posição, no sentido de este Município passar 

a integrar a CIM Dão-Lafões, apelando ao apoio do Partido Socialista de Moimenta da 

Beira nesse sentido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal defendeu que se colocasse à votação a 

proposta do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Pedro João de Jesus 

Sousa, no sentido de este Município comunicar a sua vontade de passar a integrar a CIM 

Dão-Lafões e, no caso dessa proposta ser aprovada, propôs a aprovação do texto desta 

moção, considerando que a mesma deverá seguir de imediato para sua Excelência o 

Primeiro Ministro, para a Assembleia da República e para todos os Grupos Parlamentares. 

Propôs, ainda, que fosse constituída uma comissão, com três ou quatro elementos, de 

cada partido, para encetar contactos formais sobre o assunto com os deputados do Ciclo 

Eleitoral de Viseu, e que pudesse também, se houver tempo, pedir uma audiência ao 

Senhor Ministro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à proposta do deputado António Francisco Pinto Reis, observou que 

não haverá tempo para serem ouvidos os deputados dos Distritos de Viseu e de Vila Real, 
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e que o que se pretende é que este Município seja ouvido quanto aos argumentos que 

fundamentam esta mudança. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a opinião de que não haverá nada que impeça a mudança de NUT II do 

Município, a não ser o eventual receio de haver muitas mudanças, concordando com o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, quanto ao facto de não ser comprometido o 

desenvolvimento deste Concelho, caso não seja viabilizada esta mudança, defendendo, 

ainda assim, que há sempre um distanciamento prejudicial relativamente ao centro das 

grandes decisões políticas, que são tomadas em Viseu. ----------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis apelou a que este assunto seja tratado com 

respeito e com o cuidado que exige, daí ter solicitado a possibilidade de ter 

esclarecimentos dos deputados de Viseu e de Vila Real, atendendo a que o exemplo que é 

apontado na primeira página da proposta de lei reveste-se de algum centralismo, 

considerando determinante a manifestação de uma posição inequívoca. Neste sentido, 

solicitou ser esclarecido se o Presidente da Assembleia interveio nessa qualidade ou na 

qualidade de deputado, sublinhando que, caso a proposta do Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Peva, Pedro João de Jesus Sousa, seja colocada à votação, carecerá de 

uma prévia discussão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, em resposta ao deputado António Francisco 

Pinto Reis, esclareceu que a sua intervenção foi enquanto representante eleito do Partido 

Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo apelou à consciencialização de que a cada dia 
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que passa o vínculo do Município à AMTAD e à CIM Douro é maior, pelo que uma omissão 

neste momento seria inconveniente, defendendo que deve ser votada esta proposta no 

sentido de, se houver condições para isso, sem prejudicar os interesses do Concelho, se 

proceder à troca de CIM. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, lembrou que, quando o Executivo 

do PSD propôs a integração deste Município no Douro, se interpôs e opôs abertamente, no 

entanto, considerando que a aludida integração foi aprovada, aceitou-a democraticamente, 

pelo que anuiu ao pedido que lhe fizeram para se candidatar a integrar a CIM Douro e, em 

respeito pelo seu espírito empreendedor e de entrega a tudo aquilo a que se dedica, 

quando surgiu a oportunidade, aceitou candidatar-se à presidência da respetiva 

Assembleia Intermunicipal, tendo sido eleita. Observou, assim, que Moimenta da Beira, 

recentemente integrada, conseguiu, devido à estratégia política do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, posicionar-se na aludida Comunidade Intermunicipal, ao ponto de 

ganhar a presidência da respetiva Assembleia. Sublinhou, ainda, que, apesar de ser 

mulher, nunca notou nenhum tipo de hostilidade na gestão de dezanove municípios, 

representados por cerca de sessenta e nove pessoas, cuja maioria são homens, tendo 

orgulho em ser a presidente desta Comunidade Intermunicipal, que está entre as melhores, 

em termos de desempenho, inclusive no que respeita à taxa de execução do respetivo 

orçamento, que se situa nos 85%, e que tem marcado a sua posição, nomeadamente 

através do respetivo presidente do executivo, Presidente da Câmara Municipal de Alijó. 

Concluiu, então, que este Município não é tratado com qualquer tipo de discriminação por 

se situar na periferia, e que, se alguém considera que Moimenta da Beira não tem sido bem 
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defendida pela CIM Douro, a culpa é de todos, atendendo a que nunca houve nenhuma 

proposta deste Concelho que fosse recusada devido à sua proveniência. Assim, pelos 

motivos descritos, apelou à sensibilidade de todos no sentido de não ser criado, com a 

tomada de posição desta Assembleia Municipal, qualquer tipo de atrito com os parceiros 

que tão bem receberam este Município, e informou que se absterá em qualquer tomada de 

posição que represente o desejo de saída deste Município da CIM Douro. ----------------------- 

----- O Deputado Luís Miguel Pereira Martins começou por alertar que esta discussão está 

a ser desviada do que é essencial, observando que esta proposta de lei pretende retirar 

competências às comunidades intermunicipal e atribuí-las a uma comissão executiva, eleita 

pelos presidentes das câmaras municipais, que pode vir de fora, cujo índice de 

remuneração corresponde a 45% do salário de sua Excelência, o Presidente da República, 

de forma definitiva e universal, de acordo com o seu artigo 97.º, e que terá total poder de 

articulação entre os municípios que as integram. Posto isto, considerando que esta 

proposta de lei conduz à vassalagem das assembleias municipais perante as comunidades 

intermunicipais, defendeu que, antes de ser discutida a integração de Moimenta da Beira 

noutra comunidade intermunicipal, dever-se-á estudar a aludida transferência de 

competências e expressar à Tutela a oposição deste Município ao esvaziamento do poder 

local, que estas novas diretivas representam. ------------------------------------------------------------- 

----- Defendeu que se deveria efetuar uma análise ponderada das vantagens e 

desvantagens de se pertencer à Comunidade Intermunicipal do Douro ou à Comunidade 

Intermunicipal do Dão-Lafões, bem como das respetivas consequências da possível saída 

da CIM Douro. Neste sentido, solicitou informação mais detalhada ao Executivo e à mesa 
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da Assembleia Municipal, com vista a uma tomada de decisão ponderada e refletida. -------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma segunda ronda de intervenções, 

considerando a pertinência do assunto em análise. ----------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo, relativamente à intervenção do deputado Luís 

Miguel Pereira Martins, observou que desconhece se a ANMP ou a ANAFRE (Associação 

Nacional de Freguesias) foram ouvidas, no entanto, quanto à elaboração desta proposta de 

lei, o prazo para o efeito já terminou. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Informou, ainda, considerar que qualquer explanação das vantagens e desvantagens 

de integração nas referidas CIM’s não será esclarecedora ao ponto deste Município ter 

uma visão inequívoca de qual será a CIM em que poderá ter melhores condições, até 

porque a aludida proposta de lei aborda de forma genérica as CIM’s, não particularizando 

nenhuma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Deputado Luís Miguel Pereira Martins explicou que está a solicitar mais alguma 

informação que lhe permita ter uma posição consciente acerca da mudança de CIM e que 

considera importante que, na proposta que for aprovada, seja refletida a preocupação 

deste Município com o esvaziamento das competências do poder local, que esta proposta 

de lei implica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal lembrou que o que está em discussão é a 

vontade deste Município mudar de NUT, não significando tal qualquer oposição à CIM 

Douro e à NUT III do Douro, onde Moimenta da Beira foi sempre muito bem tratada. --------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal começou por felicitar a lucidez da deputada Maria 

Teresa Adão Chaves acerca deste assunto. --------------------------------------------------------------- 

----- Informou que a ANMP realizou várias reuniões, nas quais participou, para a análise da 

aludida proposta de lei, a partir da sua publicação em vinte e quatro de outubro de dois mil 

e doze, não tendo, no entanto, analisado o posicionamento de cada um dos municípios no 

mapa da proposta de aditamento, datada de quinze do corrente mês. Acrescentou que 

dessa análise resultou uma posição de discordância relativamente a todas as mudanças 

essenciais que a aludida lei implica, nomeadamente no que respeita à governação das 

CIM’s, à transferência de competências e às competências próprias e delegadas entre 

câmaras e juntas de freguesia, que foi vertida num parecer, cujo final leu “A ANMP rejeita o 

projeto de diploma em apreço, emitindo parecer desfavorável.”. ------------------------------------- 

----- Esclareceu que não introduziu nesta discussão muitos temas pertinentes, 

nomeadamente a referida proposta de lei e o aludido parecer da ANMP, não obstante o 

facto de que se sentir tentado a fazê-lo, considerando a importância deste assunto, 

primeiramente, por considerar que a aludida proposta poderá já ter bastantes alterações, 

uma vez que não lhe parece razoável que o Governo pretenda legislar contra todos os 

interessados, também para evitar introduzir muito ruído em volta daquilo que considera ser 

o essencial da discussão e, finalmente, por lhe parecer que haverá o tempo necessário 

para esta Assembleia Municipal a poder fazer. ----------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis defendeu que o parecer emitido pela 

ANAFRE também deveria ser do conhecimento dos membros da Assembleia Municipal, 
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uma vez que contribuiria para melhorar o seu conhecimento sobre o assunto. ------------------

- 

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que a aludida proposta de lei retira os 

membros das assembleias municipais das CIM’s e que os membros dos respetivos 

conselhos executivos deixam de ser os presidentes de câmara, para passarem a ser seus 

elementos aqueles que forem nomeados para o efeito, o que constitui uma diminuição da 

democracia destes órgãos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que esta Assembleia Municipal é das poucas do país que está a levar a 

cabo esta discussão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enquanto está a ser elaborada a proposta que será colocada à votação, aproveitou 

para informar os presentes de que está aprovada uma Unidade de Cuidados de Saúde na 

Comunidade, composta por um conjunto de enfermeiros disponíveis para se deslocarem 

aos domicílios e tratarem os utentes, fazendo fisioterapia, gestão da medicação e 

tratamento, que entrará em funcionamento, à partida, a partir do próximo dia um. ------------- 

----- Acrescentou que, com a entrada em funcionamento do novo edifício do SUB será 

disponibilizada também uma ambulância SID (Suporte Imediato de Vida) para a área de 

influência do serviço de urgência, que será tripulada por um técnico, e terá um enfermeiro 

especialista permanentemente, que será do INEM ou do SUB, com formação dada pelos 

enfermeiros do INEM para o efeito, que permitirá a estabilização dos utentes que sofrem 

acidentes, bem como o seu transporte imediato para o SUB, se for menos grave, ou para o 

hospital de referência, em casos mais graves. ------------------------------------------------------------ 
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----- Informou, ainda, que está a ser projetada a formulação de uma Unidade de Saúde 

Familiar em Moimenta da Beira, organizada pelos profissionais de saúde, que tem como 

objetivo o aumento da qualidade dos serviços de saúde e da disponibilidade dos médicos. 

Acrescentou que a aludida unidade de saúde funcionará por objetivos, pelo que os 

profissionais usufruirão de melhores condições, inclusive remuneratórias, no caso de 

darem mais respostas, o que passará pelo aumento do número de utentes por médico, que 

neste momento é de mil e quinhentos e que passará para mil e oitocentos. Observou que, 

no caso de se verificar a concretização deste projeto, este Município será dos poucos no 

Distrito que terá simultaneamente uma UCSP e uma Unidade de Saúde Familiar. ------------- 

----- A Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, procedeu, então, à leitura da 

proposta de deliberação desta Assembleia Municipal, respeitante ao assunto em análise: --- 

----- “No seguimento da discussão da Proposta de Lei nº 104/XII da Presidência do 

Conselho de Ministros e da proposta de aditamento PPL 104/XII/2ª feita pelos grupos 

parlamentares do PPD/PSD e do CDS, a Assembleia Municipal, deliberou solicitar à 

Assembleia da República a integração do Município de Moimenta da Beira na NUTS III 

/CIM Dão-Lafões e não na NUTS III/CIM do Douro, conforme consta da referida proposta 

de aditamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Tal pretensão baseia-se numa aspiração de longa data que se prende com a forte 

ligação que a população sempre teve à cidade de Viseu, quer enquanto capital de distrito, 

quer em termos de círculo eleitoral. A proximidade geográfica, os laços históricos, culturais, 

políticos, administrativos, a facilidade nas ligações rodoviárias, a identidade beirã fazem de 
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Moimenta da Beira um território plenamente identificado com Viseu e a sua região, da qual 

pretende fazer parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Assembleia Municipal gostaria de realçar que esta iniciativa não deve ser conotada 

com qualquer sentimento de rejeição ou desconforto relativamente à CIM Douro, onde o 

Município tem estado integrado, mas entende-se que no momento em que a Assembleia da 

República se prepara para aprovar um novo mapa das NUTS III/CIMs, estão criadas as 

condições para que Moimenta da Beira possa definitivamente ver cumprido o desígnio de 

integrar o território polarizado pela cidade de Viseu, a que se encontra ligado por laços 

histórico-culturais, político-administrativos e, porque não dizê-lo, laços afetivos cimentados 

ao longo de gerações. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Afinidades históricas e geográficas, mas também políticas e administrativas, 

configuradas pelo Distrito e pela Província, fazem de Moimenta da Beira, a que não é 

alheio o próprio nome, um território beirão polarizado pela sede de distrito, Viseu. A 

identidade com a Beira e com a sua capital é uma realidade que permanece viva. ------------- 

----- Finalmente e não menos importante, pretende-se com a mudança de NUTS 

ultrapassar o que consideramos ser um bloqueio político administrativo criado pela 

descoincidência entre o nível distrital da administração e o nível regional definido pela 

Comissão de Coordenação Regional e pela dissonância entre o nível político de 

representação nacional e os níveis políticos de intervenção regional e local. Ao nível 

político da representação distrital e da organização das estruturas partidárias não 

corresponde a intervenção política regional e, consequentemente, a capacidade de 

intervenção política local.” -------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aludida proposta, tendo a 

mesma sido aprovada, por maioria, com trinta votos a favor, três votos contra, da deputada 

Ana Maria Carvalho Pinto, do Presidente da Junta de Freguesia de Paçô, Domingos 

Manuel dos Santos Martinho, e do Presidente da Junta de Freguesia de Sarzedo, Eduardo 

Carvalho Seixas, e cinco abstenções, dos deputados Maria Teresa Adão Chaves, Luís 

Miguel Pereira Martins, Carlos Alberto de Meneses Bento, António Francisco Pinto Reis e 

do Presidente da Junta de Freguesia de Cabaços, João Benedito de Deus Xavier. ------------ 

----- Passou-se, então, ao Ponto Quatro, do Período da Ordem do Dia, com vista ao 

conhecimento e apreciação acerca da auditoria a este Município, realizada pela Inspeção-

Geral de Finanças. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por informar que o agendamento deste 

ponto tem como objetivo dar conhecimento à Assembleia Municipal da auditoria que está a 

ser realizada pela Inspeção-Geral de Finanças a este Município, que decorrerá durante 

dois meses, com o objetivo de controlar o seu endividamento e a sua situação financeira, a 

partir de dois mil e dez, não se tendo verificado nenhuma de há vinte anos a esta parte. 

Acrescentou que dará conhecimento a esta Assembleia Municipal do resultado da aludida 

auditoria, informando que, não obstante a eventual receção de algumas notificações de 

correção, está tranquilo naquilo que se considera essencial quanto aos seus resultados. ----  

---- O deputado António Francisco Pinto Reis observou que este Governo, com a extinção 

de alguns organismos da Inspeção-Geral de Finanças, deixará de publicitar on-line os 

relatórios das suas inspeções a nível autárquico, prática que fazia desde mil novecentos e 
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noventa e cinco, passando a publicitar apenas um resumo sobre as mesmas, pelo que se 

congratula com o facto de o Senhor Presidente da Câmara Municipal ter intenção de dar a 

conhecer o resultado da auditoria que está a decorrer neste Município. --------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que foi informado da aludida 

auditoria, tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal, ainda assim, feito questão de 

informar formalmente este órgão acerca do seu início, apesar de não ser obrigatório fazê-

lo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Terminada a ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as 

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

do disposto no n.º 4, do artigo 39.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 cerca das dezoito horas e vinte 

minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada nos termos da Lei. ----------- 
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