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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE ========================================== 

ATA N.º 01/2017 

========== Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, 

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

Ordinária da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória 

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

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

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

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

Secretário, José Manuel de Andrade Ferreira, em substituição do Segundo Secretário, 

António Pedro Pereira Dias, que, por motivos profissionais, não pôde estar presente. -------- 

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

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

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

Maria Teresa Adão Chaves, Cláudia Marisa Gomes Rodrigues, António Humberto Paiva 

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

António Francisco Pinto Reis, Maria Emília Martins Gomes da Costa, Fábio Ricardo 

Morgado Gomes e os senhores Presidentes de Junta das Freguesias de Alvite, António 

José Monteiro dos Santos, de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, 

João Augusto Gomes Oura, de Cabaços, João Benedito de Jesus Xavier, de Caria, 

Armando Nunes Mota, de Castelo, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil, José Luís 
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dos Santos Rosário, de Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, de Moimenta da 

Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, da Rua, António Manuel Pinto da Silva, do 

Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos Seixas, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, do 

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

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

José Dias Lopes e da União de Freguesias Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa. - 

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

António José Tojal Rebelo, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Carlos Alberto de Meneses 

Bento, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, António Pedro Pereira Dias, António 

José de Macedo, Celita Maria Pereira Leitão, Teresa Cecília Coelho Carvalho, Susana 

Duarte Morais e Francisco José Cardoso de Moura. ============================== 

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

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

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

colocou à votação a Ata da Sessão Ordinária realizada em 21 de dezembro de dois mil 

e dezassete, cuja leitura foi dispensada, por unanimidade, em virtude de o texto ter sido 

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

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

membros António Francisco Pinto Reis, Sidónio da Silva Meneses e dos Presidentes de 

Junta das Freguesias de Castelo, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, e de Leomil, José Luís 

dos Santos Rosário, por não terem estado presentes na referida sessão. ----------------------- 

===== De imediato, o senhor Presidente da Assembleia informou que não se verificou 
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nada de relevante, quanto à correspondência recebida e entrou-se no período Antes da 

Ordem do Dia, pelo que foi dada a palavra ao Membro da Assembleia José Manuel de 

Andrade Ferreira que, após os cumprimentos, referiu que queria alertar para três 

questões: a primeira é relativa à marcação das estradas, porque quem conduz à noite com 

chuva e nevoeiro corre riscos desnecessários nas estradas do concelho, quer nas 

municipais, quer na nacional. A segunda questão refere-se a algumas passadeiras que 

precisam de ser devidamente sinalizadas para dar prioridade, de facto, aos peões. A 

terceira questão tem a ver com o pedido para ser colocada, junto ao parque de 

estacionamento da Conservatória e do Tribunal, uma placa de sinalização de 

estacionamento para um lugar de deficientes, em substituição de um dos lugares dos 

funcionários, porque, por vezes, é bastante difícil para os deficientes com cadeiras de 

rodas terem oportunidade de ali estacionar o carro.------------------------------------------------------ 

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

Gomes da Costa que começou por apresentar uma Moção sobre Transferência de 

Competências do seguinte teor: “ A descentralização administrativa, conforme a CRP – 

Constituição da República Portuguesa – tem por finalidade assegurar o reforço da coesão 

nacional e de solidariedade inter-regional e promover a eficiência e eficácia da gestão 

pública, assegurando os direitos das populações. -------------------------------------------------------

----- A transferência de poderes de competências para executar (física e financeiramente) 

ações, serviços ou investimentos é mera desconcentração – só há descentralização 

quando a transferência inclua o poder de decidir. --------------------------------------------------------

----- A solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira descentralização de 
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competências, em que o Poder Local democrático se assuma como titular de atribuições e 

competências próprias, com os inerentes poderes de direção e conformação que faça 

sentido à luz do princípio da subsidariedade e complementaridade como forma de melhor 

responder aos direitos e anseios das populações e que não ponha em causa a 

universalidade das funções sociais do Estado. -----------------------------------------------------------

----- Devem manter-se no Estado, para além dos que são próprios do exercício da 

soberania, os poderes que permitam o desenvolvimento estrutural do país e os que 

coloquem todos os cidadãos em plano de igualdade no acesso aos bens e serviços 

constitucionalmente garantidos nos domínios económico, social e cultural. ----------------------

----- A inexistência de autarquias a nível de intermédio – as regiões administrativas – que 

não são substituíveis pelas CIM ou qualquer outra solução intermunicipal, constitui um 

obstáculo a uma efetiva descentralização que é urgente resolver. --------------------------------- 

----- Novas competências para as autarquias exigem um preenchimento de condições 

(financeiras, de autonomia e de organização) para o seu pleno exercício, reclamam a 

reposição de condições para responder às responsabilidades que já hoje detêm, exigem a 

devolução às autarquias das competências em relação às águas que lhe foram retiradas 

com a criação dos sistemas multimunicipais. Exigem ainda a reposição das freguesias. ----- 

----- A experiência de décadas em que, mais que transferência de competências, se 

transferiram encargos, obriga à avaliação rigorosa dos meios necessários ao exercício das 

competências consideradas, a definição do ponto de partida para a fixação do volume de 

recursos necessário e a verificação de garantias futuras quanto ao regime financeiro. --------

----- Face aos projetos de diplomas do governo agora concluídos sobre transferência de 
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competências e sobre a orgânica das CCDR, a AM de Moimenta da Beira, reunida a 24 de 

Fevereiro de 2017 delibera: ------------------------------------------------------------------------------------

----- 1. Reafirmar a descentralização como condição essencial para o desenvolvimento local 

e regional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2. Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto fator 

indispensável a um processo coerente de delimitação de responsabilidades entre os vários 

níveis de administração, a uma reforma democrática de administração, à defesa de 

autonomia dos municípios. -------------------------------------------------------------------------------------

----- 3. Exigir a eliminação de todas as restrições e competências sem a garantia 

comprovada da dotação das autarquias com os meios indispensáveis ao se pleno 

exercício, presente e futuro. ------------------------------------------------------------------------------------

----- A eleita da CDU na Assembleia Municipal de Moimenta da Beira”. ================ 

----- O senhor Presidente da Assembleia colocou à discussão a moção e a Membro da 

Assembleia Maria Emília Martins Gomes da Costa interrompeu, solicitando novamente a 

palavra, para referir que, cada vez que apresenta uma moção, torna-se inconveniente e, da 

sua parte, sente-se constrangida pelo que alertou o senhor Presidente que, ao verificar o 

artigo 52.º, da Lei n.º 75/2013,de 12 de setembro, o que diz é que, em cada sessão ou 

reunião da assembleia municipal, há um período que é Antes da Ordem do Dia. Também o 

artigo 13.º do Regimento da Assembleia Municipal prevê a apresentação de moções, 

propostas e requerimentos. Face a isto, não entende por que deveria enviar, 

antecipadamente, a moção, uma vez que a lei não diz para fazer isso. -------------------------- 

----- O senhor Presidente da Assembleia respondeu que as propostas da senhora 
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deputada são sempre bem-vindas, mas o envio do texto da moção com antecedência, por 

correio eletrónico, a todos os membros facilitaria a discussão. De seguida, colocou a 

moção à discussão e abriu inscrições. ----------------------------------------------------------------------  

----- Então, foi dada a palavra à Membro da Assembleia Maria Teresa Adão Chaves que, 

após cumprimentar todos os presentes, começou por referir que a sua intervenção é no 

sentido de ter mais dúvidas do que de certezas. Para além de não estar totalmente segura 

de ser possível votar uma moção apresentada Antes da Ordem do Dia, como professora de 

português, durante quarenta e dois anos, duvida que algum membro presente conseguisse 

fazer um resumo do conteúdo da Moção que acabou de ser lida, por isso, até na própria 

defesa da equidade da pertinência das moções que a senhora deputada apresenta, 

ninguém lhe tira esse mérito, era muito melhor que todos tivessem conhecimento do seu 

conteúdo com alguma antecedência para, depois, tomarem uma decisão mais 

fundamentada. Assim sendo, se a presente Moção for colocada à votação, a sua posição 

será de abstenção por não ter possibilidade de conhecer a fundo o que está a ser discutido.  

----- Tomando a palavra, o Membro da Assembleia António Francisco Pinto Reis, após 

os cumprimentos, referiu que tinha que subscrever as palavras da intervenção da deputada 

que o antecedeu. Além disso, pareceu-lhe que a Moção versava sobre matérias que ainda 

estão a ser discutidas na Assembleia da República, entendendo não ser oportuno 

promover esta discussão num órgão concelhio. Chamou a atenção para o facto de bastar 

um voto a favor para a moção ser aprovada com todos os restantes membros a optarem 

pela abstenção, razão pela qual a sua proposta foi no sentido de este assunto vir a ser 

englobado na próxima reunião da assembleia municipal, sendo dado conhecimento do 
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texto a todos os membros.=================================================         

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a proposta de a 

Moção ser integrada na próxima sessão da Assembleia, tendo a mesma sido aprovada por 

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

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

Ferreira, para responder às questões que lhe foram formuladas e, após cumprimentar 

todos os presentes, começou por responder ao senhor deputado José Ferreira, dizendo 

que lamenta que as vias e as passadeiras ainda não estejam marcadas, pois existe um 

concurso feito e terminado, já algum tempo, para esse tipo de trabalhos. Admite, no 

entanto, que a estação do inverno e as condições climatéricas tenham contribuído para que 

o trabalho ainda não esteja concluído, mas promete que a sua conclusão estará para 

breve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Agradeceu a sugestão da criação de um lugar para deficientes junto aos serviços da 

Conservatória e do Tribunal, o que se justifica por força da afluência de pessoas ao tribunal 

de Moimenta da Beira, devido à reorganização do mapa judiciário.===================            

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

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

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

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

------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições, mas 

não se verificou qualquer participação. ----------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal considerou apreciada a respetiva informação. 
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======= De seguida, passou-se para o Ponto Dois do Período da Ordem do Dia “ PAEL 

– Apreciação do relatório de monitorização e acompanhamento do 4.º trimestre de 2016, 

nos termos da alínea a), do artigo 12.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto” -------------------- 

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

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

este relatório não contém grandes novidades, relativamente ao que tem havido nos 

relatórios trimestrais apresentados anteriormente. -------------------------------------------------------

----- O que está em causa é, apenas, decorrente de uma obrigação da lei do PAEL que 

prevê a apresentação, à Assembleia Municipal, do relatório de monitorização e 

acompanhamento de cada um dos trimestres. Admitiu que esteve possa ser o último 

relatório trimestral a ser apreciado, dado o município de Moimenta da Beira, relativamente 

às previsões que fez, tem investido mais, se ter desendividado e cumprido com aquilo a 

que se tem comprometido, demonstrando coerência de gestão. ===================== 

----- Tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal aberto uma ronda de 

inscrições, não se verificou qualquer participação. -------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciado o 

Relatório de Monitorização e Acompanhamento do 4.º trimestre de 2016.============== 

===== Passou-se ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia “Estatuto do Direito de 

Oposição - Relatório de avaliação, ano de 2016 – artigo 10.º, da Lei n.º 24/98, de 26 de 

maio” ================================================================ 

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

Câmara Municipal um esclarecimento sobre este assunto, o qual começou por referir que 
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vai repetir um pedido e, caso haja alguma possibilidade de melhorar para cumprir o 

estatuto do direito de oposição, a Câmara quer fazê-lo, pedindo, por isso, à assembleia 

municipal que lhe faça chegar as sugestões que entenderem pertinentes. -----------------------

----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que se orgulha 

com o que se passa em Moimenta da Beira, onde há respeito entre os órgãos das 

diferentes instituições, direito ao debate e à diferença de opinião que se faz abundante 

nesta assembleia. De seguida, abriu uma ronda de inscrições, não tendo havido inscrições. 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciado o 

respetivo relatório. ======================================================= 

===== Passou-se ao Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia “Apreciação, discussão 

e aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento para 2017, nos termos da alínea  a), do n.º 1, do 

artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;” -------------------------------------------

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

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

se trata da 1.ª revisão orçamental e tem a ver com a necessidade de criar uma rubrica 

relativa às reposições não abatidas nos pagamentos. Estas reposições não abatidas nos 

pagamentos são, genericamente, valores que alguém possa ter pago em excesso em 2016 

e têm de ser devolvidos em 2017. A câmara não tem nenhuma rubrica por onde possa 

pagar, antes de fazer esta revisão. Estes valores, na prática, são muito reduzidos e, por 

essa razão, a proposta da revisão cifra-se no valor de mil euros. O município de Moimenta 

da Beira tem a previsão de amortizar totalmente o empréstimo que contraiu com a DGAL 

que, neste momento, se situa na ordem dos seiscentos e tal mil euros. ==============  
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----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 

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

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

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

unanimidade dos presentes, aprovar a proposta da 1.ª Revisão Orçamental, nos precisos 

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

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

“Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do município de Moimenta 

da Beira – Relatório de monitorização respeitante ao ano de 2016 – aprovação nos termos 

da recomendação de 01 de julho de 2009, aprovada pelo Conselho de prevenção da 

corrupção, criado através da Lei n.º 54/2008, de 04 de setembro “ ---------------------------------

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

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

começou por referir que este relatório é também em tudo semelhante àquele que a 

assembleia municipal aprovou no ano transato, nos termos da legislação aí referida, 

designadamente a Lei nº 54/2008. A maior responsabilidade pela elaboração do referido 

documento é dos próprios serviços e a forma como o relatório se elabora é aquela que a lei 

determina. Se a assembleia entender que há alguma sugestão para melhorar a prática de 

prevenção, o executivo está disponível e interessado em acolher essas sugestões. -----------

==== Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 

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

conforme estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ---------------
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DELIBERAÇÃO: Após os esclarecimentos prestados pelo senhor Presidente da Câmara, a 

Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar o Relatório de 

Monitorização respeitante ao ano de 2016, referente ao Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, nos precisos termos apresentados e aprovados na reunião 

de câmara realizada em dezassete do corrente mês. ============================= 

INTERVALO: ========================================================== 

===== A Mesa da Assembleia Municipal interrompeu a sessão, durante um certo período 

de tempo, para que todos os presentes pudessem ver e apreciar o desfile de Carnaval das 

crianças dos Jardins de Infância e 1.º Ciclo do concelho de Moimenta da Beira. ========= 

===== Retomando os trabalhos e verificando-se a existência de quórum, iniciou-se o 

Ponto Seis do Período da Ordem do Dia, “Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – 

relatório anual de atividade e avaliação – Apreciação nos termos da Lei n.º 147/99, de 1 de 

setembro (Lei de Proteção de Crianças e Jovens em perigo), alterada pela Lei n.º 

142/2015, de 8 de setembro, conjugada com a alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro”-----------------------------------------------------------------------------------

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

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

que o que está em causa é, apenas, decorrente de uma obrigação da lei que preconiza que 

a CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – apresente à Assembleia Municipal 

o relatório anual de atividade e avaliação. Há uma grande proximidade entre o município e 

esta Comissão e um grande empenhamento em que questões de foro muito melindroso 

sejam trabalhadas de uma forma célere e eficaz, mas numa condição de grande descrição 
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que é indispensável para que se atinjam os objetivos que são propostos neste tipo de 

ações. O relatório contém, apenas, os números, faltando-lhe, como terá que ser, qualquer 

informação de pormenor, embora seja de reter que, por detrás de cada número, há 

realidades complexas, difíceis, que merecem atenção e disponibilidade. ============== 

===== Tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal aberto uma ronda de 

inscrições, não se verificou qualquer participação. -------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciado o 

relatório. ============================================================== 

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

“Proposta de Lei que estabelece o quadro de transferência de competências para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da 

subsidariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local – 

Apreciação da proposta nos termos da alínea j), do n.º 2, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro ”. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

Câmara Municipal um breve esclarecimento sobre este ponto, o qual referiu que queria 

agradecer por este tema se encontrar na ordem de trabalhos e lhe ser dada a oportunidade 

de manifestar a sua opinião. -----------------------------------------------------------------------------------

------- Em primeiro lugar, entende ser da maior importância o documento que está em 

execução, porque pode conter um conjunto de virtualidades suscetíveis de poderem 

melhorar, muito significativamente, o nível de vida dos portugueses, especialmente, dos 

que vivem no designado “interior”. Preconiza que não seja, apenas, a descentralização a 



                                                                                                                                          
 Fl. 13 

 
__________   

2017.02.24 
 

                                                                                                                                                             Livº 15 
 

 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL    

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

 

 

contribuir para que o exercício do poder seja mais forte, havendo muitos problemas que só 

a proximidade e o conhecimento permitem que possam ser identificados. A sua perspetiva 

prende-se com o facto de as câmaras municipais, as freguesias ou entidades 

intermunicipais, através desta proposta, poderem vir a usufruir de mais poder, no sentido 

de ajudarem os cidadãos. No entanto, há grandes valores que têm de ser acautelados e 

nenhuma parte do território nacional pode perder a partir da descentralização. O Estado 

tem de manter-se em todas as áreas e reforçar a sua presença. É preciso que as políticas 

nacionais se apliquem em todo o território e que os municípios tenham iguais condições 

para se desenvolverem no respetivo território, especialmente, políticas de âmbito nacional, 

porque se assim não fosse podíamos deixar para trás um conjunto de territórios. É preciso 

olhar para essa realidade com muita atenção, é preciso acolher competências, mas é 

preciso que se verifique disponibilidade financeira adequada, o que não significa mais 

despesa. Por outro lado, esta descentralização deve ser acompanhada da descentralização 

da decisão, isto é, as autarquias locais não podem ser meros executores de políticas 

nacionais, porque uma das grandes razões pela qual não tem havido desenvolvimento do 

interior prende-se como facto de não ter sido dada a capacidade de decisão às autarquias 

locais. Até ao final de 2016, o conjunto dos municípios do litoral (norte do País) tiveram 

uma execução de fundos comunitários de 93% e o conjunto dos municípios do interior que, 

são mais e têm uma área territorial maior, tiveram 7%. Na verdade, há um conjunto de 

competências que não pode ficar nos municípios, pois não temos, individualmente, 

dimensão para podermos impor decisões de política. Não se compreende, por exemplo, 

que uns conjuntos de serviços continuem a estar localizados no litoral, quando se destinam 
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ao interior. A questão da perda de recursos é um dos grandes problemas dos territórios 

afetados pela interioridade, a chamada “perda de inteligência, deixam-se sair as pessoas e 

a concentração de serviços no litoral e nos grandes meios leva a que as pessoas vão para 

lá, pelo que a descentralização pode alavancar os quadros e o regresso de alguns deles.---

------ Todas estas decisões têm de ser acompanhadas por quem está mais perto das 

pessoas e o Governo da República não pode aprovar, em Conselho de Ministros, uma 

proposta que, praticamente, não foi discutida em município nenhum. É bem diferente o 

presidente da câmara participar numa reunião e intervir, ou haver um período de reflexão 

que permitisse submeter o assunto à consideração atempada e consequente da 

assembleia municipal e, posteriormente, a câmara apresentasse uma decisão da 

assembleia municipal. A posição relativamente a esta matéria depende do respeito que 

possa vir a existir, quando for uma decisão da assembleia municipal, sendo que a 

legitimidade seria completamente distinta. O País todo tem de pensar nas políticas para o 

País e o nosso sistema de representatividade funciona muito bem. ==================-

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

inscrições e, de imediato, passou a palavra ao Membro da Assembleia António 

Francisco Pinto Reis que começou por referir que está de acordo com o senhor 

presidente, quando ele diz que descentralização e regionalização não são o mesmo 

conceito. De facto, não se dá a voz a quem se deve dar e temos os políticos de fatiota a 

apresentarem soluções que não estão devidamente sustentadas para funcionarem, por 

isso dá os parabéns ao senhor presidente pela abordagem que fez ao tema e pela 

preocupação com a transferência de recursos humanos, pois, sem a inteligência local, 
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nenhum território consegue desenvolver-se. É importante que as comunidades e os 

municípios, através dos seus conselhos consultivos e dos conselhos dos presidentes, 

possam saber que o dinheiro é de todos e, provavelmente, duas estradas, ou duas 

unidades de saúde dentro da mesma comunidade pode ser uma decisão errada. A situação 

geográfica de Moimenta da Beira continua a ser muito importante, mas vai sendo diluída, 

se, além dos recursos humanos, deixarmos de continuar a ter o acesso. É muito mais difícil 

e cansativo chegar de Viseu a Moimenta da Beira do que de Viseu a Lisboa. Em seu 

entender, há necessidade de aproveitar as condições de vária ordem que marcam a 

diferença do concelho de Moimenta da Beira, no seio da sua região. Assim sendo, sugere à 

Mesa da Assembleia Municipal que as reuniões se façam fora do horário laboral, a fim de 

possibilitar a integração da população nos debates, construindo-se, desta forma, uma 

verdadeira democracia dos 40 anos, a partir das bases. ========================== 

===== De imediato, usou da palavra o Membro da Assembleia Maria Emília Martins 

Gomes da Costa dirigindo-se ao senhor Presidente da Mesa para voltar a pedir que a 

moção apresentada por ela no início da reunião pudesse ser votada. Depois de solicitar 

permissão à Mesa da Assembleia para intervir, o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, manifestou a sua 

desaprovação, uma vez que o adiamento dessa discussão já tinha sido votado.----------------

------ O senhor Presidente da Assembleia entendeu que não se pode voltar atrás numa 

decisão, mas prometeu convocar uma reunião extraordinária para debater este assunto, 

em horário pós-laboral, com convite á população e no Auditório Municipal, se o desenrolar 

dos acontecimentos o vier a justificar. ----------------------------------------------------------------------- 
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===== Entretanto, usou da palavra o Membro da Assembleia Fábio Ricardo Morgado 

Gomes, que, após cumprimentar todos os presentes, e no seguimento daquilo que estava 

a ser dito, lhe agradava a solução de uma reunião extraordinária, na medida em que, 

estando a desenvolver um trabalho de investigação sobre a descentralização das 

competências na área da saúde, no distrito de Viseu, poderia ter dados concretos para 

apresentar nessa altura.-----------------------------------------------------------------------------------------  

===== No uso da palavra, o senhor Presidente da Assembleia referiu que, como em 

quase tudo, há sempre um ponto ótimo e, possivelmente, na descentralização, é preciso 

esse cuidado, porque, por exemplo, na área da educação, está provado que acrescentar 

recursos, nomeadamente, professores numa escola até um determinado ponto, significa 

que vai melhorar, mas não é colocando mais professores que os alunos aprendem. Nesta 

questão, entende que os municípios não deviam ter todas as mesmas competências. É 

óbvio que a regionalização é um caminho muito mais interessante, nomeadamente, no 

interior para a questão das assimetrias, mas não só no interior e essa é uma das 

preocupações. Hoje, a desigualdade entre os municípios é tão grande que descentralizar 

da mesma forma para todos pode agravar as assimetrias, em vez de as atenuar e deu o 

exemplo do que se passa com os transportes dos alunos, em função de realidades 

diferentes, o mesmo acontecendo na área da saúde. Assim, concorda que, mesmo não 

havendo regionalização, poderia ser a questão da intermunicipalidade, seja atrás das 

comunidades intermunicipais CIMs, ou de outras formas de associativismo, ou de ligação 

de municípios.========================================================== 

DELIBERAÇÃO: Após discussão, a Assembleia Municipal tomou conhecimento e 
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considerou apreciada a referida Proposta de Lei. ================================ 

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

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

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

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

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

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

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE 
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