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

DOIS MIL E CATORZE =================================================== 

ATA N.º 03/2014 

========== Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, realizou-

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

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

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

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

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

Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, e pelo Segundo Secretário, António Pedro 

Pereira Dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

membros: Joaquim Filipe Santos Rodrigues,  Sidónio Clemêncio da Silva, Susana Duarte 

Morais, Francisco José Cardoso de Moura,  o Presidente da Junta de Freguesia de Caria, 

Armando Nunes Mota, e o Presidente da Junta de Freguesia de Sever, Marcelino Ramos 

Ferreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, Alcides José Sousa Sarmento , informou 

os presentes de que o envio da ata não foi possível devido às eleições para o Parlamento 

Europeu, por isso, a aprovação será feita na próxima sessão, mas, entretanto, será 

remetida via email como, aliás, é habitual. Alertou, ainda, que as recomendações e moções 

foram aprovadas em minuta e enviadas às respetivas entidades. ----------------------------------- 

----- Entrou-se no período Antes da Ordem do Dia , tendo, o Presidente da Assembleia 
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Municipal aberto uma ronda de inscrições. ---------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis  referiu-se aos oitocentos anos da Língua 

Portuguesa, que se assinalavam naquele dia, e continuou chamando a atenção para o 

problema do despovoamento, entendendo que é premente que se encontrem fórmulas para 

fixar a população no interior do país, e Moimenta da Beira não é exceção, por isso a 

autarquia deve preocupar-se em estabelecer medidas que invertam a situação, já que a 

simpatia do poder instalado na autarquia não é capaz, por si, de fixar novos casais e 

manter os residentes. A Assembleia Municipal terá de responder mais tarde pelo que 

poderia ter feito e não fez, por comodismo ou pelo silenciosamente correto da 

sustentabilidade de seguidismo politico. -------------------------------------------------------------------- 

----- Assim sendo, o deputado no uso da palavra apresentou uma proposta no sentido de 

aconselhar o executivo do município a avançar com decisões que reforcem o apoio à 

natalidade, em particular com medidas de natureza fiscal, que estimulem os casais a ter 

mais do que dois filhos, majorando as deduções fiscais e outros incentivos aplicáveis e 

minimizando as taxas e as contribuições em função do agregado familiar. No seu entender, 

o orçamento de 2015 devia refletir uma política fiscal para a estrutura das famílias mais 

numerosas, promovendo benefícios económicos à fixação e à ampliação de famílias, o que 

faria aumentar a densidade populacional nas aldeias e na sede de concelho e inverteria a 

tendência de queda da taxa da natalidade. Só com políticas de equidade e justiça se 

conseguirá combater o desemprego jovem, que afeta as pessoas em idade de ter filhos, a 

precariedade e a incerteza em relação não só ao trabalho, mas também ao futuro, 

circunstância que condiciona o projeto de ter filhos. Dando continuidade às propostas, o 
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deputado propôs a redução das taxas de IMI e de IRS de acordo com o número de filhos, 

bem como a isenção de pagamento de taxas para licenças de obras da residência de 

famílias numerosas. Nesta linha de pensamento, o deputado António Francisco Pinto Reis 

apresentou a seguinte moção de recomendação ao executivo municipal a observar no 

próximo orçamento 2015: ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- “1- A minimização de percentagem na cobrança no IRS, a todas as famílias residentes 

no concelho, de acordo com o número de dependentes, em número superior a dois, e 

proporcionalmente evolutivo por cada membro acrescido que cumulativamente façam prova 

de matrícula em estabelecimento de ensino local. Por exemplo: uma família com mais de 

dois filhos deve ter uma minimização na percentagem, na cobrança do IRS, desde que faça 

a prova que estes filhos estão matriculados nas escolas do concelho. ----------------------------- 

----- 2- A bonificação na cobranças das taxas de IMI, para as famílias com mais de dois 

dependentes e progressivamente mais bonificação, de acordo com o aumento de 

dependente. Isto porque é agravado pela própria autarquia, pela fiscalidade. Uma pessoa 

que quer aumentar o número de quartos na sua casa, para mais um filho, tem um 

agravamento. Isto é contraproducente. Isto é contribuir para o despovoamento do interior. - 

----- 3- A isenção de taxas ou licenças para bem feitorias, manutenção ou melhorias das 

condições de habitação dos agregados com a casa própria e com o número de 

dependentes superior a três, ou seja, todas as bem feitorias que a pessoa queira fazer na 

sua casa devem ter uma isenção de taxas nas licenças de obras no concelho. Portanto, 

estão fixadas nas taxas do concelho. ------------------------------------------------------------------------ 

---- 4- A minimização das taxas de IMI, para todos os prédios que comprovem o 
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arrendamento a famílias com mais de dois dependentes e matriculados em escolas do 

concelho, progressivamente mais reduzido por cada elemento dependente do agregado 

arrendatário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5- A criação de uma bolsa de apoio bibliotecário com possibilidades de integração de 

parceria empresarial, para fornecimento dos livros e manuais escolares, dos alunos 

matriculados nas escolas sediadas no concelho, os quais, receberiam o valor de 50% dos 

manuais do ano escolar concluído em troca dos manuais para o novo ano escolar, e 

aqueles em estado considerado bom seriam distribuídos gratuitamente aos mais 

necessitados. Para além das condições que, eventualmente, tenham dos apoios 

económicos indiretos, seria criada, na Biblioteca Municipal, a possibilidade, em parceria 

com uma empresa que quisesse comparticipar, ou com a Câmara Municipal de reduzir os 

encargos familiares”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A seguir, o deputado António Francisco Pinto Reis  colocou outra questão, desta 

vez, diretamente ao Vereador do Pelouro da Educação, Francisco Cardia, pedindo-lhe que 

o esclarecesse a respeito do encerramento das escolas básicas de Caria, Vilar, Sanfins e 

outras. Antes de terminar a sua intervenção, o supracitado deputado interpelou o Vereador 

do Pelouro de Urbanização e Trânsito, perguntando o que já tinha sido feito e o que 

tencionava fazer, quanto ao Plano Municipal da Segurança Rodoviária. -------------------------- 

----- Pedindo a palavra, a deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa  interveio, 

dizendo que, na última reunião da Assembleia Municipal, apresentou uma moção para o 

não encerramento das escolas do município. No entanto, pretendia conhecer a posição do 

senhor Presidente da Câmara em relação ao encerramento das escolas de Baldos, 
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Edmeios, S. Martinho, Sever, Moimenta da Beira, Vila da Rua e Caria. No seguimento do 

uso da palavra, a deputada apresentou, também, uma moção que tinha a ver com o IC26 e 

que aqui se verte: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “Há um grande descontentamento em toda a região interior do país, nomeadamente 

nas beiras e douro sul, pelo abandono e sucessivo desinvestimento público nesta região. 

Apesar de o governo apregoar a coesão territorial, não se vê a tomada de nenhuma 

decisão que contribua para esse objetivo. ------------------------------------------------------------------

-----A construção do itinerário complementar IC26, estabelecendo, a Sul, a ligação à A25, 

através de Trancoso e a Norte A24, através de Tarouca/Lamego é fundamental para o 

desenvolvimento económico e social de toda esta vasta região. Aproxima distâncias entre 

localidades, facilitando a mobilidade de pessoas e mercadorias. ------------------------------------

----- A existência do IC26, reivindicado por agentes económicos, autarquias e populações, 

constitui um elemento determinante para o recrudescimento da atividade económica, para 

a revitalização do aparelho produtivo e para a criação de emprego, numa região onde 

impera o desemprego, o encerramento de empresas e o abandono das localidades, devido 

ao contínuo despovoamento e envelhecimento demográfico, resultante de políticas erradas 

de ostracização do interior. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Lendo os documentos que servem de base à afetação de verbas para obras no 

próximo Quadro Comunitário de Apoio, verificamos que, mais uma vez, a opção do 

Governo foi marginalizar o interior do país, ao não prever nenhum investimento público, no 

designado relatório sobre as infraestruturas de elevado valor acrescentado. Para o 

Governo não se justifica investir no interior, nem aproveitar as suas potencialidades e 
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recursos, que possibilite o seu desenvolvimento. --------------------------------------------------------

----- É preciso uma política integrada – apostar na produção nacional, na necessidade do 

investimento público, na criação de emprego e na redistribuição da riqueza – que contribua 

decisivamente para o desenvolvimento do interior e que efetivamente conduza à eliminação 

das assimetrias regionais que hoje se agravam. Neste sentido, entendemos que é 

necessário considerar o planeamento e a calendarização do investimento público a 

concretizar no interior, nomeadamente a construção do IC26. -------------------------------- -------

------- Assentes nesta convicção, os eleitos da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira 

reclamam do Governo a inclusão do Itinerário Complementar n.º 26, na lista de prioridades 

das obras a realizar no próximo Quadro Comunitário de Apoio”. ---------------------------------- 

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa  apresentou outra moção que tem 

a ver com a situação do SUB e a falta de médicos onde se pode ler:------------------------------- 

------ “ No passado dia 5 de maio de 2014, entre as 8 horas da manhã e as 15 horas, o SUB 

(Serviço de Urgência Básica) de Moimenta da Beira esteve sem médicos que 

assegurassem o normal funcionamento desta unidade de socorro médico. ----------------------

------Esta gravíssima e intolerável ocorrência, que não é virgem, pôs em risco vidas 

humanas e a assistência médica de urgência às populações dos concelhos vizinhos e às 

de  Moimenta da Beira, que tiveram de percorrer muitas dezenas de quilómetros (alguns 

mais de uma centena) entre as suas terras e os Hospitais de Lamego e de Vila Real, para 

onde tiveram de ser encaminhados os casos de urgência. --------------------------------------------

----- Este episódio revela mais um desumano atentado contra as populações do interior do 

país, que se pode imputar inteirinho à criminosa política deste governo, de ataque feroz ao 
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Serviço Nacional de Saúde (SNS) e aos seus profissionais. ------------------------------------------

----- Ao não criar carreiras médicas hospitalares que possibilitem a incorporação de 

profissionais habilitados no funcionamento dos SUB, ao passar para os Centros 

Hospitalares a responsabilidade de colocação de pessoal nos SUB, o Governo abre 

intencionalmente a porta, como é o caso, à contratação de médicos por “empresas de 

aluguer de mão de obra”, degradando a prestação dos cuidados e desacreditando o SNS, 

sempre em prejuízo das populações e em benefício dos privados. ---------------------------------

----- O que as populações reclamam do Governo e do Ministério da Saúde e o que os 

responsáveis autárquicos devem reclamar não é mais um “inquérito passa culpas”, mas a 

colocação no SUB de Moimenta da Beira de Médicos contratados pelo Estado, com 

carreira hospitalar e com habilitação adequada ao desempenho das tarefas que lhes são 

exigidas, para que situações como a de 5 de maio não se venham a repetir. --------------------

----- Assim: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Assembleia Municipal de Moimenta da Beira reclama do Ministério da Saúde que 

altere, de imediato. a forma de contratação dos médicos dos serviços de urgência básica, 

por forma a tranquilizar as populações e a garantir respostas permanentes e qualificadas a 

todas as situações de socorro urgente”. “ ------------------------------------------------------------------  

----- O deputado José Manuel de Andrade Ferreira  fez uma recomendação, no sentido 

de que as passadeiras não visíveis pudessem ser devidamente pintadas e sinalizadas para 

que os condutores e os peões tenham melhores condições. Seguidamente, saudou a 

presença das forças militares que se encontravam a fazer obras em Moimenta da Beira. ---- 

----- O Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Câmara, José  Eduardo 
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Lopes Ferreira , para que responda às questões que lhe foram dirigidas. ------------------------ 

----- Este começou por referir-se ao exercício “ Culminar Júpiter”, em julho de 2014 da 

Brigada de Intervenção com sede em Coimbra, que prepara militares para incorporarem as 

forças da NATO, as forças da ONU, ou as forças da União Europeia em diversos cenários 

de guerra, como no Kosovo, no Afeganistão e outros. O exercício que decorreu em 

Moimenta da Beira certifica um batalhão para que se verifique a sua prontidão. ---------------- 

----- Salientando o nome do Capitão Miguel Vaz, que facilitou a presença dos cerca de 800 

militares, o Presidente da Câmara espera que estes homens tenham condições de, um dia, 

regressar a Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Continuando na resposta às interpelações que lhe foram feitas, o Presidente da 

Câmara lembrou que lhe cabe a si determinar quem são os Vereadores que podem intervir 

sobre cada um dos assuntos, por isso ele próprio responderá às questões levantadas pelo 

deputado António Francisco Pinto Reis. Desta forma, no atinente ao Plano Municipal de 

Segurança Rodoviária, trata-se de um assunto recente que ainda se encontra em fase de 

convite às entidades para a sua elaboração. -------------------------------------------------------------- 

------ Em relação à questão sobre o encerramento das escolas básicas, esclareceu que a 

publicação das listas nos jornais é da responsabilidade dos próprios jornais e não tem a ver 

com a Câmara Municipal e, neste caso concreto, como se prova, é uma lista que não 

corresponde à verdade, até porque continha escolas que já não existem. Em nome do 

chamado reordenamento da Rede Escolar, tem-se procedido ao encerramento de escolas. 

Desta forma, no concelho de Moimenta da Beira, um primeiro conjunto de quinze escolas 

foi encerrado em 2005, posteriormente, em 2010, seguiu-se mais um conjunto de três 
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escolas encerradas. Em 2010, o município de Moimenta da Beira tomou uma deliberação, 

segundo a qual não admitiu o encerramento das escolas que tivessem mais de dez alunos. 

Desta data, é também uma resolução do Concelho de Ministros que diz que as Escolas 

Básicas do 1º Ciclo com menos de vinte e um alunos devem ser encerradas. No entanto, o 

Município de Moimenta da Beira, por deliberação que tomou, opôs-se ao encerramento 

destas escolas, porque considera que o número de alunos não deve ser o único fator 

decisivo para o encerramento das escolas, desde logo, porque elas são todas muito 

diferentes umas das outras. Portanto, arranjar um argumento coerente numérico que se 

aplica a todas as escolas não parece adequado.  Aqui chegados, o Ministério da Educação, 

através da Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares, da Delegação do Norte, desta 

Direcção Geral, comunicou, no princípio de abril, à Câmara Municipal a determinação de 

encerrar todas as Escolas do 1º Ciclo de Moimenta da Beira e de fazer um acolhimento de 

todos os alunos de todas as escolas no Centro Escolar de Moimenta da Beira. 

Estranhamente, esta determinação foi feita sem nenhum tipo de audiência prévia ao 

Município e, dois dias depois, chegou outro ofício a convidar à participar numa reunião para 

discussão do assunto, sobre o qual, já se havia recebido uma comunicação que 

determinava o encerramento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na sua opinião, o Ministério da Educação tem obrigação de negociar com os 

Municípios, porque eles são parceiros essenciais na educação, por isso deve haver partilha 

a respeito das perspetivas sobre as escolas e sobre o reordenamento da Rede Escolar. 

Segundo este entendimento, foi o vereador da Educação quem participou na referida 

reunião, onde, apenas, lhe pediram que assinasse uma ata. ----------------------------------------- 
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-------- Mais esclareceu que a posição do executivo era considerar que há boas razões para 

não encerrar nenhuma das escolas, porque todas elas têm um número de alunos que 

justifica a sua permanência em atividade. Portanto, a Câmara entende que não deve ser 

encerrada nenhuma escola. Também acredita que não mudou nada, significativamente, 

entre o ano letivo de 2013/2014 e o ano lectivo 2014/2015, no entanto devem ser 

encerradas algumas escolas que tenham menos de vinte e um alunos e estejam a coberto 

da Resolução do Concelho de Ministros/ 2010, mas não se encontra justificação para  o 

encerramento das restantes. No caso específico da  escola de S. Martinho, apesar de ser 

aquela que tem um número de alunos inferior, tem um afastamento grande do Centro 

Escolar de Moimenta da Beira e de qualquer outra escola já em funcionamento. É uma 

escola que tem implantação na área territorial de várias freguesias e muitas localidades. ---- 

----- Acrescenta que a Câmara Municipal tomou uma deliberação naquele sentido e que foi 

enviada ao Ministério da Educação através da DGEste Norte e, até este momento, não foi 

obtida qualquer resposta, mantendo-se a esperança de que se possam alcançar alguns 

acordos. Lamenta que o Ministério da Educação não tenha querido e não tenha feito 

nenhum contacto com o Município de Moimenta da Beira e foi através dos meios de 

comunicação que teve conhecimento da lista do encerramento de escolas. --------------------- 

----- Sobre o mesmo assunto, finaliza, manifestando o seu completo repúdio pela forma 

como o processo está a decorrer, dado  que não corresponde ao reordenamento da Rede 

Escolar, do qual, o encerramento é uma parte que menos  interessa. Uma escola com 

dezoito, dezanove ou vinte alunos, não é assim tão diferente. O que é diferente, ou que 

pode ser diferente, são as condições de cada uma dessas escolas. Pode compreender-se 
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que haja localidades no país onde seja preciso o reagrupamento e que este seja pacífico. 

Aqui não é pacífico e não tem a convicção de que seja  tão positivo para os alunos serem 

todos acolhidos no Centro Escolar de Moimenta da Beira, dado que não têm o mesmo tipo 

de atendimento, nem a mesma atenção personalizada e nem o necessário relacionamento 

direto  positivo para o desenvolvimento das pessoas. Se é verdade que, no processo de 

sociabilização,  há alguns argumentos que são válidos a favor do acolhimento em espaços 

maiores, também, há outros argumentos igualmente válidos, ou mais válidos, que devem 

fazer pensar sobre quais são as melhores soluções, uma vez que não é possível separar o 

interesse dos alunos, o interesse das famílias, o interesse dos alunos e das famílias do 

interesse das comunidades. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Apesar de tudo, irá  até onde for possível dentro do enquadramento legal, na defesa 

das escolas que se  consideram  dever continuar a existir.  ------------------------------------------- 

----- Neste sentido, Informa que, na quarta-feira transata, em Moimenta da Beira, houve 

uma reunião com a Comunidade Intermunicipal do Douro, onde todos os parceiros 

entregaram  uma moção de rejeição deste comportamento do Ministério da Educação e do 

encerramento de todas as escolas que estão passíveis de encerramento.-------------------- 

----- Solicitou, também, ao senhor Director do Agrupamento que acompanhasse  em 

permanência esta matéria, tendo sido solicitado ao senhor Secretário de Estado do Ensino 

e da Administração Escolar uma audiência urgente.----------------------------------------------------  

----- Ainda refere que as opções  defendidas, desde o princípio, são claras e lineares. A 

Câmara Municipal tem, no Centro Escolar de Moimenta da Beira, condições e dimensão 

para quando o número de alunos vier a regredir. Enquanto tal não acontecer, opõe-se ao 
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encerramento de quaisquer outras escolas, nomeadamente, aquelas que, por resultado das 

matriculas, possa haver mais de vinte e um alunos. Considera que não é prudente, por 

parte do Ministério da Educação, enviar uma lista antes do encerramento de todas as 

matrículas e,  se o que está em causa não é uma questão financeira, não há nenhuma 

razão para encerrarem estas escolas. ------------------------------------------------------------------- 

----- Continuando, refere que, de todas as escolas que encerrarem, não ficam só salas 

vazias, ficam edifícios vazios, desaproveitados e ficam comunidades vazias, também, 

menos crianças.  Para além do mais, os municípios são quem tem de transportar os 

meninos para as escolas, de lhes proporcionar as refeições e de lhes proporcionar 

atividades de enriquecimento curricular. Quem tem défices de centenas e milhares de 

euros por ano, para que os meninos tenham tudo, são os municípios. Portanto, não se  

pode admitir que apenas se peçam cheques e que não respeitem, minimamente, os 

municípios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre esta matéria, reitera, mais uma vez, a total disponibilidade para prestar 

esclarecimentos sobre qualquer ponto aos senhores Deputados, porque considera que esta 

é uma matéria  pesada, do ponto de vista da responsabilidade. ------------------------------------- 

----- Relativamente à questão do senhor deputado José Ferreira, concorda com este,  que 

efetivamente as passadeiras precisam de ser remarcadas e que, para o efeito, irá 

desenvolver de imediato um procedimento nesse sentido. -------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis  começa por esclarecer que não pretende 

inverter, de modo algum, a orgânica e a representatividade do Município que muito bem 

está entregue ao senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------------ 
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----- Informa que, sobre a questão colocada, ficou esclarecido com as explicações do 

senhor presidente, demonstrando a sua total disponibilidade para ajudar em tudo aquilo 

que contribui para o Município, dado que tem a noção que, as grandes vitórias, enquanto 

Presidente da Câmara, são vitórias de Moimenta da Beira. ------------------------------------------ 

----- Relativamente à questão sobre o Plano Municipal de Segurança Rodoviária, estava a 

referir-se ao plano de 2009 a 2015, que entrou em vigor, antes do senhor presidente tomar 

posse e não, evidentemente, àquele que tem dois meses de orientação e questiona sobre o 

que foi feito em relação ao mesmo. --------------------------------------------------------------------- 

----- Mais informa que, sobre esta matéria, no dia 8 de julho, se deslocará à Assembleia da 

República, a fim de participar num debate sobre o tema “Segurança Rodoviária”, 

evidenciando o facto de que está uma pessoa de Moimenta da Beira. ----------------------------- 

----- Esclarece que, no Regimento, os deputados podem solicitar, por comunicação do 

plenário, aos senhores Vereadores qualquer esclarecimento. Refere que não interpelou os 

Vereadores com qualquer intencionalidade e considera este assunto arrumado. ---------------

------ Quanto à questão das escolas, subscreve toda a constatação pública que foi feita pelo 

senhor Presidente da Câmara. Relembra o que, em 5 de julho de 2010, o Ex-Primeiro 

Ministro, José Sócrates, assegurou, que o Governo ia continuar com o encerramento das 

escolas para combater o insucesso escolar e considerou criminoso não ter avançado com o 

processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado António Humberto Paiva Matos  começa por dizer que, dado que se está 

a discutir o assunto no período “Antes da Ordem do Dia”, propõe à mesa que este assunto 

passe para a “Ordem do Dia” e que seja posto à votação, a fim de dar  um apoio 
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inequívoco da Assembleia Municipal, uma vez que vai continuar o diálogo e a conversação 

com o Secretário de Estado. -------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia  refere que, depois daquilo que o senhor Presidente da 

Câmara disse, nomeadamente, no que diz respeito ao encerramento das escolas, todos os 

deputados da Assembleia esperam que o senhor Secretário de Estado aceda ao pedido do 

senhor Presidente da Câmara para que o receba em audiência. ------------------------------------ 

----- Quanto à proposta do deputado Humberto Matos, está de acordo e, dado que o 

assunto emergiu, durante a sessão, este pode ser abordado na “Ordem do Dia” e não no 

período “Antes da Ordem do Dia”, justificando-se como proposta ou como moção.-------------

----- De seguida, sugeriu que se faça a distinção entre “moções” e “propostas” e entre 

aquilo que se adequa “Antes da Ordem do Dia” e na “Ordem do Dia”. Dá o exemplo do 

senhor António Reis que julga que é uma “proposta” a integrar no próximo orçamento e 

pode chegar à “Mesa” e ser agendada, atempadamente. A “moção” é a que emerge, por 

exemplo, a que propôs o senhor engenheiro Humberto Matos. Também explica que, se for 

apresentada como “proposta”, ela tem de ser agendada e votada. A “moção” também pode 

ser votada, mas pode ou não ser aceite pela Mesa. ----------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis  interpela o senhor Presidente da 

Assembleia, dizendo que esteve atento aos seus esclarecimentos sobre o que é a “moção” 

e a “proposta” e refere que, na sua intervenção, disse propor uma moção de recomendação 

ao Executivo, mas que, após as explicações da diferença entre proposta e moção, retira-a 

como moção e propõe como proposta. A apresentação da mesma tem a ver com o 

orçamento para 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Assembleia  respondeu ao senhor Deputado António Francisco Pinto 

Reis que a proposta tinha toda a pertinência, uma vez agendada, tem a vantagem de puder 

ser estudada previamente, pelo que tem de ser apresentada por escrito. Também chama a 

atenção à Deputada Maria Emília que, de futuro, deve ter em conta este procedimento. ----- 

----- O Presidente da Câmara, José Eduardo Lopes Ferreira  interveio para responder ao 

deputado António Reis quanto à alusão às decisões tomadas pelo anterior Governo, pelo 

Ex Primeiro Ministro José Sócrates, quando disse que não podia manter em funcionamento 

as escolas com menos de vinte e um alunos. Em Moimenta da Beira, mantiveram-se todas 

as escolas que tinham mais de dez. ------------------------------------------------------------------------- 

------Ainda no uso da palavra, lembra ao deputado que a ata assinada pelo senhor 

Vereador da Educação foi presente à reunião da Câmara Municipal, pelo que é pública e 

do conhecimento de todos. Esclarece que, na referida ata, foram feitas duas alusões: uma 

na primeira parte, a dizer  que esteve presente o senhor Vereador da Educação, Dr. 

Francisco Cardia, terceira linha da página onze e, a outra, na penúltima linha da página 

onze, que diz “o senhor Vereador da Educação referiu que irá comunicar o teor da reunião 

ao senhor Presidente da Câmara Municipal”. ------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis  referiu que subscreve as palavras de 

contestação à forma como está a decorrer o processo e apoia  uma moção para continuar 

essa luta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  abriu as inscrições para a discussão da 

Proposta de Recomendação ao Executivo, emitida pelo deputado António Francisco Pinto 

Reis. Considera que as medidas propostas pelo senhor deputado António Reis de incentivo 
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à natalidade no concelho de Moimenta da Beira são um grande erro, pois não é com € 

500,00 (quinhentos) euros ou €1000,00 (mil) euros, que alguns municípios prometem, que 

se resolvem os problemas dos Municípios. O problema do envelhecimento e da 

desertificação em Portugal é gravíssimo, não é somente um problema do interior. É com 

políticas públicas sérias que se deve resolver o problema. -------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis  respondeu ao senhor Presidente da 

Assembleia, informando que, antes de fazer o texto, teve o cuidado de consultar as normas 

sobre as taxas do IMI e sobre o PAEL e, no capítulo X das taxas do IMI, o art.º 112.º, diz 

isto, “os Municípios que mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem definir 

áreas territoriais correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas por freguesias que 

sejam objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação nacional ou 

minorar até 30% a taxa que vigorar para o ano a que respeita o imposto”. No art.º 54.º, nº. 

7 diz: “os Municípios mediante deliberação da Assembleia Municipal podem definir áreas 

territoriais correspondentes a freguesias ou a zonas delimitadas por freguesias e fixar uma 

redução até 20% da taxa, que vigora no ano a que respeita o imposto”.--------------------------- 

----- De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal  colocou à votação a moção “pela 

construção do itinerário complementar n.º 26 – IC26”, apresentada pela senhora deputada 

Maria Emília Martins Gomes da Costa, sendo aprovada por maioria dos membros 

presentes e com uma abstenção do senhor Presidente de Junta da União de Freguesias 

Peva e Segões. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ----- O Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de inscrições, relativamente 

à moção “pela colocação de carreira médica hospitalar, no SUB de Moimenta da Beira”, 

apresentada pela senhora deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa. ---------------  

----- Tomou a palavra o deputado José Manuel de Andrade Ferreira , dizendo que essa 

proposta está implícita por considerandos e que foi um caso pontual que aconteceu no 

SUB Moimenta da Beira. Afirmou que todos devem congratular-se com o SUB, mesmo não 

concordando com os considerandos. ---------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  respondeu que está de acordo com o senhor 

deputado José Manuel de Andrade Ferreira e acrescenta que existem duas situações nesta 

moção que devem ser separadas. A primeira é a questão do funcionamento, onde tem 

havido algumas dificuldades e a outra é uma questão que já é moral, é a contratação de 

empresas por parte do Ministério da Saúde. ---------------------------------------------------- 

----- Informou todos os deputados que a moção é votada no período da tarde, para que 

possa ser fotocopiada e entregue a todos. -------------------------------------------------------------- 

----- Mais informa, como o senhor Presidente da Câmara já tinha dito, que toda a 

assembleia estava convidada para se proceder à inauguração da exposição na Praça 

Comandante Requeijo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----De seguida, o senhor Presidente da Assembleia, propôs um intervalo para almoço, 

às 12H 47, tendo a sessão sido reiniciada pelas 14H  56. ------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  prosseguiu os trabalhos e, relativamente à 

moção “Pela colocação de clínicos de carreira médica hospitalar, no SUB de Moimenta da 

Beira”, já lida pela sua proponente, foi posta à discussão. --------------------------------------------- 
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----- O deputado José Manuel de Andrade Ferreira  começou por reforçar o que tinha dito 

na parte da manhã sobre o assunto, reafirmando que foi um caso pontual e não sendo um 

caso diário permanente. Em sua opinião, todos se devem congratular com o trabalho e o 

esforço do município, por ter sido colocado o SUB em Moimenta da Beira. ---------------------- 

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa  esclareceu que não se põem em 

causa os profissionais que o SUB tem. No entanto, não é uma situação esporádica como 

refere o deputado José da Ferreira, mas existem mais situações que ocorrem no SUB e 

apresenta a moção para dignificar a forma como são recrutados os técnicos de saúde e 

pela dignidade do trabalho que eles estão a fazer. ------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  reiterou o que disse sobre o assunto na parte 

da manhã, que de facto existem duas questões, sendo uma quase laboral de direitos e a 

outra de funcionamento. Ninguém questiona o SUB, mesmo com algumas dificuldades. ----- 

----- Também discorda da forma como as contratações são feitas, mas isso é uma questão 

de outro âmbito. De imediato colocou à votação a referida moção e a assembleia deliberou 

recusar, com quatro votos a favor, dez votos contra dos deputados José Manuel de 

Andrade Ferreira, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, António José de Macedo, 

Teresa Cecília Coelho Carvalho, António Francisco Pinto Reis, Fábio Ricardo Morgado 

Gomes, Presidente de Junta da União de Freguesias de Paradinha e Nagosa, André 

Trindade Sousa, Presidente de Junta da Freguesia de Baldos, João Augusto Gomes Oura, 

Presidente de Junta da Freguesia de Vilar, Fernando Manuel dos Santos Vilaça e 

Presidente de Junta da União de Freguesias Peva e Segões, Pedro João Jesus de Sousa e 

nove abstenções dos deputados pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, 
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António José Monteiro dos Santos, pela Presidente da Junta de Freguesia de Sarzedo, 

Helena Maria Correia dos Santos Seixas, pelo Presidente da Junta de Freguesia de Passô, 

Domingos Manuel dos Santos Martinho, pelo Presidente da Junta de Freguesia de 

Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado e pelos senhores deputados Alcides José 

Sousa Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Carlos Alberto de Menezes Bento, Celita 

Maria Pereira Leitão e António Pedro Pereira Dias. ----------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  colocou à discussão e à votação a proposta 

para a “ Fixação de pessoas neste Concelho” que o deputado António Francisco Pinto Reis 

apresentou. Assim, foi concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia de  

Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho , que começou por ler um extrato: “a esta 

Assembleia Municipal será um dia pedida a responsabilidade daquilo que poderia fazer e 

não fez por comodismo ou pelo silenciosamente correto da sustentabilidade de seguidismo 

político”. Isto, em sua opinião, carece de uma discussão em local próprio. --------------------- 

----- Também questiona o deputado António Reis se o salário mínimo nacional não é igual, 

em Moimenta da Beira, Tarouca, Lisboa e no Porto, no entanto o custo de vida, em 

Moimenta é menor. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Carlos Alberto de Menezes Bento  não concorda com vários aspetos da 

proposta do senhor deputado Reis, nomeadamente, no ponto um em que diz “a 

minimização de percentagem na cobrança do IRS, a todas as famílias residentes no 

concelho de acordo com o número de dependentes, em número superior a 2, e 

proporcionalmente evolutivo por cada membro acrescido que cumulativamente façam prova 

de matrícula em estabelecimento de ensino local”. Também dá o exemplo de um casal que 
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tenha mais de dois filhos e que resida em Moimenta da Beira, mas, por razões adversas, 

não tem os filhos matriculados no seu concelho, está excluído destas ajudas. Não 

concorda, porque, apesar de os alunos não estudarem  em Moimenta da Beira, estes têm 

que acompanhar os pais,  face ao seu local de trabalho e daí estas medidas não fazerem 

qualquer tipo de sentido, no seu ponto de vista.-----------------------------------------------------------  

----------- Mais refere que, cada vez mais, o Governo imputa as responsabilidades às 

autarquias. Vai votar contra esta proposta. ----------------------------------------------------------------  

----- O deputado António Francisco Pinto Reis  respondeu ao senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, que disse que “ (…) isto é 

um assunto de responsabilidade profunda e exigia uma discussão profunda (…)”. Está de 

acordo, porque é isso que se está a fazer com responsabilidade profunda.---------------------- 

----- Quanto à questão dos ordenados mínimos nacionais, esclarece que fala na sua 

proposta que cabe ao Governo criar, mas que cabe também aos municípios criar e que 

esta proposta é de recomendação ao Executivo de estudar para o próximo orçamento de 

2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Refere que uma das propostas tem um benefício, contas por alto, de € 5,00 (cinco 

euros), não é só pelo valor monetário, é pelo valor atribuído, de fazer com que Moimenta 

da Beira possa também oferecer algo em troca. É o valor psicológico de atrair casais, 

dando o seu exemplo que tem três filhos e dois não têm morada em Moimenta da Beira. 

Isto é desagradável para o nosso concelho.--------------------------------------------------------------  

----Quanto ao senhor deputado de Sanfins, Carlos Alberto Meneses Bento, que acabou de 

afirmar que as famílias numerosas têm muitas ajudas. Pergunta onde é que vive e se mora 
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neste País, porque lhe parece que não mora, dado que referiu que as famílias numerosas 

já estão a ser apoiadas, quando nem as menos numerosas o são. --------------------------- ----- 

---------- O Presidente da Junta de Freguesia de Passô, Domingos  Manuel dos Santos 

Martinho,  após permissão da mesa, responde ao senhor deputado António Reis, dizendo 

que há seis anos atrás foi defensor  da baixa do IRS, mas são valores tão irrisórios que não 

significam nada,  nessa altura, não tinha essa ideia, mas hoje tem, por isso, é insignificante 

debater coisas tão minúsculas e  que, naturalmente, não valem nada. ----------------------- 

----- O deputado Carlos Alberto de Meneses Bento  solicitou permissão à mesa para 

responder ao senhor deputado António Reis. Diz que, na sua freguesia, não há uma 

pessoa, nem mesmo a pessoa mais pobre que viva com dificuldades, que não possa 

estudar. Também tem a certeza absoluta que, na sua freguesia e no concelho, ninguém 

deixa de estudar com falta de apoio da autarquia e falta de apoio do Estado. Refere que, 

nas escolas, há meia dúzia de apoios para as pessoas que têm dois, três ou quatro filhos e 

escapam os casais que só têm um filho. ------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal , não havendo mais inscrições, colocou à 

votação a proposta para a “ afixação de pessoas neste concelho”, apresentada pelo senhor 

deputado António Reis, sendo aprovada por maioria dos presentes, com doze votos a 

favor, dois votos contra dos senhores deputados, Carlos Alberto de Menezes Bento e Jorge 

Mota dos Santos e treze abstenções dos senhores deputados, Alcides José Sousa 

Sarmento, Maria Teresa Adão Chaves, Maria Emília Martins Gomes da Costa, Celita Maria 

Pereira Leitão, Alexandra Maria Fonseca Marques, António Pedro Pereira Dias, e os 

senhores Presidentes de Juntas de Freguesia de União de Freguesias de Pêra Velha, 
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Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes, União de Freguesias de Paradinha e Nagosa, 

André Trindade de Sousa, Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, Francisco José de 

Lima Rebelo Gomes, Junta de Freguesia de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, 

Junta de Freguesia de Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, Junta de Freguesia 

de Castelo, Vítor Manuel Gomes de Carvalho e Junta de Freguesia de Rua, António 

Manuel Pinto da Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Iniciou-se a sessão pelo Ponto Um do Período da Ordem do Dia,  com vista à 

homenagem ao CDR de Moimenta da Beira, pela subida ao Campeonato Nacional de 

Seniores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  começou por cumprimentar os membros dos 

órgãos sociais e representantes dos jogadores e da equipa técnica do CDR – Clube de 

Desporto e Recreio de Moimenta da Beira. Deu início a esta sessão ordinária da 

Assembleia Municipal com a homenagem ao CDR de Moimenta da Beira, pela subida ao 

campeonato seniores, com a concordância de todos, far-se-á primeiro essa homenagem e 

depois retomar-se-á a habitual ordem dos trabalhos. --------------------------------------------------- 

----- É naturalmente uma honra para Moimenta da Beira fazer uma homenagem aos 

corajosos fundadores que, nesse ano de 1945, que corresponde também a uma data 

histórica que foi o final da 2ª guerra mundial, que tinha devassado e devastado a Europa, 

fizeram nascer o CDR. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A Assembleia quer homenagear o CDR, a sua equipa técnica e dirigentes por 

alcançarem este feito. Naturalmente, estão desejosos de ver o início da época, porque vai 
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ser uma época importante para o CDR e vai ser uma belíssima época. --------------------------- 

----- Na sua opinião, o desporto desempenha, na formação dos jovens, um papel 

fundamental, já devidamente reconhecido. Finaliza, dizendo que, a título pessoal e como 

Presidente da Assembleia Municipal, é algo de que muito se honra, apresentar-lhes os 

seus e os de todos sinceros Parabéns e, acima de tudo, dizer-lhes que, ao trabalharem 

pelo desporto, estão a trabalhar por Moimenta da Beira. ---------------------------------------------- 

------ De imediato, abriu uma ronda de inscrições para a intervenção da homenagem ao 

CDR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Deu a palavra ao deputado José Manuel de Andrade Fe rreira  que saúda o CDR. 

Após 44 anos, o CDR – Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira, nasceu a 10 

de Junho de 1945, regressou aos campeonatos nacionais. Estão de parabéns os 

jogadores, a equipa técnica, os sócios, os apoiantes, todos os colaboradores, o Presidente, 

toda a Direção, o concelho e a região pelo apoio dado ao desporto e pelas condições 

criadas para o desenvolvimento do futebol.---------------------------------------------------------- 

----- Nestes dois últimos anos e com dificuldades, esta Direção conseguiu ir a duas taças 

finais de Viseu e subir de divisão, graças à  organização e à estabilidade, pelo que 

merecem todo o respeito. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Também na próxima época desportiva, o CDR irá ocupar a série D e irá fazer duas 

viagens à Madeira para jogar com a Camacha e Pontasurense. As outras equipas da série 

da próxima época são: Cesarense, Estarreja, Gafanha, Gouveia, Lusitano, S. Joanense e 

S. João de Deus. Será uma época difícil e mais exigente do que as anteriores em todos os 

setores. Mas, em contrapartida, também vai dar a conhecer, para além do nome, a região 
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de Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Todos têm de estar ao lado daqueles que, de uma maneira ou de outra, contribuíram 

para este feito, pelo que propõe um voto de confiança e de reconhecimento e um louvor, 

pelo grande desempenho desta Direcção e de todos os seus colaboradores. ---------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis  constatou que todos estão a viver um 

momento que é difícil de atravessar e, após 44 anos, foi conseguida mais esta efeméride 

para todo o concelho e para toda a região. Referiu que a juventude do concelho conta com 

todos os elementos do CDR, mas alerta para que haja  articulação com as outras 

instituições do concelho, com uma liderança forte em que não haja desperdícios de verbas, 

porque elas  são mínimas, rentabilizando sinergias e esforços. O CDR pode dar esse 

exemplo e o concelho pode continuar, sempre, ao lado do CDR e permitir que haja uma 

liderança forte na articulação das verbas para o desporto, a todas as entidades que o 

façam, que o praticam, mas que seja reconhecido. Não é só necessário ter uma associação 

para atingir determinadas verbas, mas também, ter essa aplicação e esse 

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

----- O Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho , a quem foi concedida a 

palavra, deu as boas vindas a todos os elementos que  representam o CDR de Moimenta 

da Beira e continuou dizendo que é importante que todos possam ajudar, que exista mais 

CDR, e que existam mais clubes no concelho com representação nacional. Para isso, é 

necessário que, na política, se saiba pensar o que é necessário para o desporto. -------------- 

----- Releva a importância e o orgulho que tem com aquilo que aconteceu, nesta época 

desportiva do CDR de Moimenta da Beira. Recorda que, quando o CDR se deslocava, 
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onde quer que fosse, não levava apenas a vila de Moimenta da Beira. Por isso, têm de ser  

devidamente homenageadas  todas as pessoas que permitiram que isto acontecesse. ---- 

----- O Presidente da Câmara   felicitou a Assembleia Municipal por ter querido responder, 

neste momento, a um feito do Clube de Desporto de Recreio de Moimenta da Beira, no 

órgão  que é o mais representativo, o mais abrangente e o mais significativo que  

poderíamos ter no território comum que é Moimenta da Beira.---------------------------------------- 

----- O momento que o CDR vive é fruto de um conjunto de iniciativas que, ao longo de 

muitas décadas, um conjunto de homens foi levando a cabo. ---------------------------------------- 

---- O desporto é a marca das sociedades modernas, uma marca que, em conjunto com as 

pessoas que praticam e que dele beneficiam, tem nas sociedades modernas, um papel 

central no desempenho. Não apenas em termos individuais, mas em termos sociais. Deixa 

uma palavra de profundo reconhecimento ao Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da 

Beira, por possibilitar que todos  sejam campeões distritais da Divisão de Honra do futebol 

de Viseu, porque essa condição dá acesso a disputar o campeonato nacional de seniores, 

quase cinquenta anos depois. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Hoje, em Moimenta da Beira, existem várias centenas de atletas integrados em 

diversas modalidades. Mas, quando algumas delas, como é o caso do futebol sénior do 

CDR, se destacam em termos regionais, isso provoca, por um lado, um maior incentivo a 

todos para que trabalhem, por outro lado, uma maior justificação para que se continue a 

fazer este investimento. Também agradece o grande esforço que fazem todos os dias e 

deixa esse reconhecimento, porque nem sempre fora destes momentos, há a ideia 

concreta do esforço de um conjunto de pessoas. Frisou que, à nossa volta e em todo o 
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país, o desporto é quase abandonado pelo Governo da República, porque tem cortes muito 

significativos em termos financeiros. O CDR  provou que nem sempre os muitos meios 

correspondem a bons resultados. Estes correspondem sempre, sem nenhuma dúvida, à 

organização, ao empenho, à determinação e ao esforço. É esta a mensagem que lhes quer 

deixar para o futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dirigiu-se ao senhor Presidente do Clube de Deporto e Recreio de Moimenta da Beira, 

referindo que o CDR atingiu um ponto que um dia o ultrapassará e é essa a grande meta 

que todos têm: criar condições para que os outros, depois  deles, sejam capazes de fazer 

melhor do que  fizeram.----------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescenta que o CDR e esta Direcção fizeram a nível desportivo, em termos de 

organização e em termos de resultados, o melhor que se fez nas últimas décadas. Mas, 

isso, é por ventura, um momento que é menos importante. Dirigindo-se, ainda, ao senhor 

Presidente do Clube asseverou que,  da parte do Município de Moimenta da Beira, terá 

uma resposta ao nível do que têm dado, com muito empenho, com muita determinação e 

com muita vontade. É isto que justifica que, cada vez menos, as pessoas coloquem em 

causa os meios que são disponibilizados para o desporto. -------------------------------------------- 

----- De seguida, o Presidente da Câmara  entregou uma salva de prata ao senhor 

Presidente do Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira, Hugo Nuno Aguiar 

Bondoso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Capitão da equipa de Seniores do Clube de Deporto  e Recreio de Moimenta da 

Beira, Élio Nascimento , entregou ao senhor Presidente da Câmara, em presença de toda 

a comunidade da Assembleia Municipal, uma bola autografada por todos os membros da 
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equipa, bem como um cachecol de campeão do CDR de Moimenta da Beira. ------------------ 

----- Após receber as oferendas do CDR de Moimenta da Beira, o  Presidente da  Câmara  

referiu que tudo aquilo é oferecido ao povo, e é ao povo de Moimenta da Beira que 

pertence. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O  Presidente do Clube de Desporto e Recreio de Moi menta da Beira, Hugo Nuno 

Aguiar Bondoso , começou por cumprimentar todos os presentes e agradeceu as palavras 

que lhes foram dirigidas e que muito os animam, alimentando essa  vontade de continuar a 

levar por diante aquele que tem sido o  trabalho no CDR. Em seguida, profere o discurso 

que se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “É com enorme orgulho que hoje estamos presentes nesta reunião da Assembleia 

Municipal, para em nome de todos aqueles que constituem a família CDR, receber o 

reconhecimento pelas recentes conquistas do nosso clube. ------------------------------------------ 

----- No que diz respeito à vitória no Campeonato da Divisão de Honra da Associação de 

Futebol de Viseu e consequente subida inédita ao Campeonato Nacional de Seniores, 

quero que saibam, que depositamos este feito, também nas mãos de todos aqueles que 

hoje estão presentes nesta Assembleia Municipal, partilhando os méritos inerentes mas, 

em simultâneo, o reforço de responsabilidades que derivam desta nova realidade, em que 

estamos envolvidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Estes resultados são fruto de empenho de muita gente, corporizado pelo fantástico 

grupo de trabalho que é constituído pelos nossos atletas (Capitão Élio Nascimento), equipa 

técnica (Jorge Febras), técnico de equipamentos, elementos do departamento médico e 

diretor desportivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Quero, neste momento, aproveitar para fazer uma especial referência, a alguém que, 

neste percurso, tem um papel muito importante e de proximidade com esta estrutura e que, 

na sombra, desempenha um relevante papel na vida do clube. Refiro-me ao nosso Vice-

Presidente, António José Bondoso. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Não nos podemos conformar nem cristalizar perante as recentes conquistas do clube. 

O fruto imediato e a nossa história, exigem uma dedicação e militância que a todos nós 

deve onerar, na perspectiva de em cada pequeno ou grande gesto de atitude, que esteja 

ao nosso alcance, termos presente a importância da relevância do contributo individual, 

para os resultados coletivos que obtemos. Sem dúvida da que a máxima “ Juntos somos 

mais fortes”, se renova e acentua por esta altura, a sua atualidade. ------------------------------- 

----- É, neste contexto, que aproveito para lançar a todos vós, o repto de aqueles que ainda 

não o são, passarem a ser sócios do CDR. Sentir-nos-emos muito honrados com esse voto 

de confiança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sabemos que somos, atualmente, uma das marcas fortes de Moimenta da Beira, que 

se junta a outras tantas coisas boas, que por cá se faz no nosso concelho e que nos 

projectam desde o coração das Terras do Demo, até além fronteiras, com uma especial 

referência para a diáspora Moimentense, que sabemos que nos acompanha, sofrendo com 

os nosso insucessos e vibrando com as nossas vitórias. ---------------------------------------------- 

----- Defendo  que devemos apanhar boleia uns dos outros, dos sucessos individuais e 

coletivos das gentes do nosso concelho, revendo-nos neles e capitalizando-os até à 

exaustão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Outra nota importante prende-se com o que tem sido o inequívoco apoio do município 
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de Moimenta da Beira (na pessoa do senhor Presidente José Eduardo), à atividade do 

CDR. Se, por um lado, é factual que a componente financeira (que representa pouco mais 

de 50% do nosso orçamento), é especialmente relevante para cumprimento do nosso plano 

anual, relevo as diversas parcerias e entendimentos, que se têm sucedido neste percurso. 

O meu muito obrigado por toda a colaboração. ----------------------------------------------------------- 

----- Todos nós, somos sabedores das enormes contingências e constrangimentos 

financeiros e de outros meios, que condicionam as decisões do município e desta 

assembleia, no que diz respeito aos apoios ao CDR. Ainda assim, entendo que o trabalho e 

percurso que temos vindo a fazer, assente nos três pilares de atuação que elencámos 

aquando da nossa chegada ao clube (Compromisso – Dedicação – Responsabilidade), nos 

legitima a reforçar as nossas expectativas de que poderemos continuar a contar com o 

apoio a este nível, necessariamente, ajustado ao atual cenário de um significativo 

incremente ao nível dos encargos financeiros, resultantes fundamentalmente da 

participação no exigente Campeonato Nacional de Seniores (mais longo, mais caro, com 

maiores deslocações – quatro vezes Madeira, entre outras). Continuem a confiar em nós, 

não se arrependerão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Outra vertente da nossa atuação, e que realço, prende-se com a constante procura de 

entendimentos e parcerias, com outras instituições e entidades sediadas no concelho, 

sendo que passe a imodéstia, temos sido um exemplo que tem permitido através da 

constante procura de novas pontes, que não nos cansamos de lançar, criando sinergias 

locais, quebrando inclusivamente diversos preconceitos, que por mais pequenos que 

sejam, têm por vezes o impacto de um grão de areia num relógio suíço. ------------------------- 
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----- Certamente, que neste momento de satisfação, é tentador salientar os nossos pontos 

fortes, minorando os nossos aspetos menos bons, ainda assim, reconhecendo que 

padecemos de imperfeições e que nem sempre temos as melhores atitudes ou tomamos as 

melhores decisões, renovo o compromisso de tudo fazermos, do que estiver ao nosso 

alcance, para dignificarmos o nome de Moimenta da Beira e da nossa região. ------------------ 

----- Uma nota, para o crescente envolvimento que as freguesias e as suas populações têm 

vindo a ter com o CDR, aproveitando para, na pessoa dos diversos senhores e senhoras 

Presidentes das Juntas de Freguesia, agradecer todo o apoio que nos é dado. ----------------- 

----- Também para as nossas camadas jovens, fica uma palavra de alento, para todos 

aqueles que de alguma forma têm contribuído para o desempenho que temos tido neste 

segmento. É com alguma mágoa que reconheço que ainda temos um longo percurso a 

percorrer e que os nossos jovens, merecem mais e melhor, contudo orgulho-me do que até 

agora foi feito, deixando à reflexão de todos e partilhando o desafio, de o que é que cada 

um de nós pode e deve fazer para que amanhã seja possível proporcionar aos jovens do 

nosso concelho, as melhores condições para a prática do futebol, com tudo o que isto 

possa implicar (melhores competências, ao nível do treino, transportes, 

alimentação/nutrição, apoio ao estudo, entre outros). Também nesta importante área, será 

possível fazer melhor, nomeadamente com o maior envolvimento do Município e das 

Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente, e porque o presente e o futuro se constroem sobre a história, convido 

todos aqueles que ainda não o fizeram, a visitar a exposição do CDR, (Re)encontros, 

patente na Galeria do Mercado Municipal. Bem hajam”. ----------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Assembleia Municipal  agradeceu ao senhor Presidente do Clube de 

Desporto e Recreio de Moimenta da Beira,  pelas palavras proferidas e encerrou, assim, 

este  reconhecimento ao feito, mas, acima de tudo,  ao CDR, ao clube do  concelho.  

-----Passou-se ao Ponto Dois do Período da Ordem do Dia  com vista à apreciação da 

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

termos da alínea c), n.º 2, artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  esclareceu que, como é habitual, o senhor 

Presidente da Câmara, sobre este assunto, não faz qualquer esclarecimento, uma vez que 

a informação foi enviada a todos os senhores deputados municipais e abriu as inscrições 

para o uso da palavra. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa  iniciou a sua intervenção, 

referindo que, sobre o seu ponto pessoal, crê que este documento é mais fácil de leitura, se 

as informações fossem separadas em documentos específicos, por cada um: situação 

financeira, processos em tribunal e participações societárias. ---------------------------------------- 

 ----- No que se refere à situação financeira, quis esclarecer algumas dúvidas que lhe 

surgiram no decurso da leitura. Se fez uma interpretação correta, as despesas  correntes 

de capital totalizam € 5.565.491,00 ( cinco milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil e 

quatrocentos e noventa e um euros), correspondendo a 29%, que a previsão não aceita. 

No orçamento para 2014, estimava, neste período, que as receitas do município atingissem 

os 42%, por conseguinte, melhor recolha das receitas que estavam orçamentadas. Em 

sentido contrário com as despesas correntes de capital, a soma corresponde a € 

427.673,00 ( quatrocentos e vinte e sete mil e seiscentos e setenta e três euros), cerca de 
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40% do previsto no orçamento. A previsão das despesas para este período estimava em 

42%. Pode-se concluir, pela análise destes dados, que a cobrança de receitas está abaixo 

do previsto de uma despesa que se deveria situar nos 42%, mas que atingiu os 70,48%. 

Portanto, mais de 18% do que fora orçamentado. -------------------------------------------------------

------- Sem utilizar as informações, é  levada a pensar que a gestão dos primeiros trimestres 

de 2014 não correram muito bem, mesmo sabendo que este aumento de despesas tem a 

ver com os pagamentos efetuados a fornecedores através de um empréstimo, conseguido 

pelo governo para a regularização de dívidas. Convicta de que as suas dúvidas podem ser 

as mesmas dos outros membros da assembleia, gostava que o senhor Presidente 

explicasse essas diferenças, entre as receitas e despesas,  que, ao manterem-se, poderão  

vir a agravar a dívida do município. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou o senhor Presidente da Câmara sobre  o porquê de uma contratação.-------

------Ainda no mesmo seguimento, referiu que, pelo que lhe foi dado ler, o município de 

Moimenta da Beira perde muitos processos no tribunal contra os empreiteiros, por pergunta 

se a Câmara faz implicância de má fé contra os empreiteiros, ou se está mal servida de 

acessoria jurídica. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Francisco Pinto Reis  intervém dizendo que, relativamente ao 

ponto um, antes da ordem do dia, queria esclarecer aos senhores Vereadores do Executivo 

que, se porventura, foi entendido que ele estava a pôr a  capacidade deles em causa, como 

técnicos e em especial como homens, estão redondamente enganados, porque não foi 

posto isso em causa, de forma alguma. O que lhes foi colocada, foi uma questão de 

representatividade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Quanto ao ponto número um,  as atividades do município não são só para quantificar 

números, existem muitas atividades no município que o enriquece, trazendo mais 

vantagens e mais diversidade, sendo importante continuarmos a projetar o concelho 

também nestas atividades, porque não podemos estar sempre contra, politicamente. Deve-

se estar a favor ou manifestar-se,  quando se está de acordo com aquilo que está certo,  e 

o caminho traçado para projeção de Moimenta da Beira está correto. Sendo assim, é de 

opinião, que está correto e é por aí que se deve continuar a projetar Moimenta da Beira.----- 

----- Para finalizar, haverá situações contabilísticas que poderiam merecer algum reparo, 

mas esse reparo, na sua opinião, deve ser aguardada  pela a  aprovação de contas do ano 

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

----- O  Presidente da Câmara, em resposta,  começou por dizer que tentará responder às 

questões colocadas pela Dr.ª Maria Emília e a primeira tem a ver com a forma do 

documento. Informa que está disponível para alterar essa forma, bastando que a senhora 

deputada, a mesa ou a assembleia, todos lhe digam qual é a forma que lhes parece mais 

adequada para receberem esta informação. --------------------------------------------------------------- 

----- Também diz que  todas as áreas de que falou estão neste documento em capítulos 

separados, o que significa que não há, ao contrário do que sugere, nenhuma mistura de 

nenhuma área. O que há é um único documento que tem esta forma que podia ter outra, 

pode vir a ter outras que englobem um conjunto de capítulos que lhes  parecem  os mais 

adequados para transmitir informação à Assembleia Municipal. Este documento tem o que  

consideram ser mais adequado para informar a Assembleia. Estes documentos têm várias 

funções  e uma delas  é cumprir a lei, a qual diz que estes documentos devem ser 
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apresentados, por escrito, pelo Presidente da Câmara, e mantém uma informação 

periódica útil para a Assembleia Municipal poder escrutinar o Executivo. ------------------------- 

----- Outra função é um conjunto de dados que são evolutivos e podem merecer a atenção 

da excelentíssima Assembleia.  Este documento retrata o que consideram mais importante 

em todas as áreas da governação, sendo a sua maior defesa  a transparência.----------------- 

----- Relativamente  aos indicadores que aqui se leem, é claro que o exercício de 2014 está 

a ser um exercício muito difícil, como têm sido todos os exercícios, dado que se estão a 

atravessar anos difíceis e que, infelizmente, vão manter-se durante algum tempo, quer para 

os municípios, quer para toda a sociedade Portuguesa. No entanto, isso não significa que 

os primeiros cinco meses que aqui estão retratados deem maus sinais. -------------------------- 

----- Em primeiro lugar, gostaria que fizessem a leitura deste documento, a partir do 

seguinte pressuposto: a comparação entre receitas e despesas é feita aqui com uma base, 

e há um conjunto de receitas e um conjunto de despesas  que, também, não têm 

uniformidade ao longo dos meses. O que significa que, ao ser feita uma leitura para cada 

cinco meses, ou para cada mês, ou para cada quatro, corre-se  o risco de não ter uma 

leitura correta. À guisa de exemplo, existe, hoje, uma receita com muito significado, que é o 

IMI e que, nos primeiros cinco meses, tem um impacto diferente daqueles que devia ter nos 

últimos sete meses. Há um conjunto, assim, de receitas e despesas que, fazendo uma 

avaliação, mês a mês, não se consegue projetar tão bem. Aparentemente, é hoje muito 

simples governar esta câmara, porque exige de todos,  todos os meses e em todos os 

períodos que haja diminuição de despesa, entre outros, de obras, água e luz, mas este é 

um exercício extremamente difícil. --------------------------------------------------------------------------- 
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----- Ainda, considera um esforço grande e um exercício notável manter uma trajetória  

descendente, ao nível do endividamento. Relembra a taxa de execução do ano passado e, 

na mesma altura, em que a taxa de execução era de 35%, para uma taxa ideal de 

execussão de 41%. Era, portanto, pior do que uma taxa de receita global de 25% para uma 

taxa ideal de 41% e a taxa deste ano é de 32% para 42%. Sabe que não são os melhores 

números e que tendem a piorar, mas não pode dizer que os rácios são bons e os melhores 

de sempre. No entanto, está preocupado em saber com que meios consegue manter essas 

taxas de execução e esses rácios, porque é uma coisa muito difícil. ------------------------------- 

----- No que se refere à taxa de execução da despesa do ano passado, era uma taxa de 

execução de 26%, para uma taxa de execução ideal de 41%. Este ano, tem uma taxa de 

execução de 35%, para uma taxa de execução ideal de 42%. A  execução dos primeiros 

cinco meses foi extremamente exigente e a dos próximos  sete meses vai ser mais 

exigente  para chegar ao fim do ano com uma trajetória descendente em termos de 

endividamento, sem colocar em causa um conjunto de atividades que todos os dias são 

desenvolvidas no município. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à questão dos processos judiciais, começa por dizer que, em primeiro lugar, a 

Câmara Municipal não perde todos. Há evidência neste documento de que a Câmara 

Municipal tem ganhado processos de centenas de milhares de euros. Além disso, de todos 

os processos judiciais que aqui estão, já terminaram dezenas deles, nenhum foi originado 

por este Executivo, o que significa que estão a fazer um grande esforço quanto aos 

processos judiciais que representam milhões de euros para o município. Esclarece, ainda, 

que tem nas acessorias jurídicas um trabalho que é apreciado. No entanto, é verdade que 
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perdem mais do que gostariam, mas seria preferível não os provocar. ----------------------------

----- Todos os processos que aqui constam foram, sem nenhuma exceção, objeto de 

tentativas de acordo que não foi possível obter. ---------------------------------------------------------- 

----- Finalizou, dizendo que, neste documento, encontram-se todos os processos judiciais e 

que não os perdem todos, mas não tendo ganhado esses processos judiciais, em muitos 

casos, ganham-se grandes vantagens para o património Municipal. -------------------------------- 

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

relatório trimestral de monitorização e acompanhamento, nos termos da alínea a), artigo 

12.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto – PAEL. ------------------------------------------------------- 

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

que, sucintamente, fizesse uma intervenção de esclarecimento. ------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara  começou por dizer que este relatório trimestral é uma 

exigência que está prevista na Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto e que na  alínea a)  do art.º 

12.º, diz que “a Assembleia Municipal, trimestralmente e através da informação 

apresentada pela Câmara Municipal integra, obrigatoriamente, a avaliação da grande 

execução dos objetivos previstos no plano, vem como qualquer outra informação 

considerada pertinente”. O que se pretende com esta informação é dar cumprimento à lei e,  

para além de uma informação substancialmente que tem algum interesse, também,  tem 

muito interesse o cumprimento formal, porque, na informação anterior de metas que estão 

traçadas no PAEL, este exercício refere-se ao primeiro trimestre, são sempre comparações 

como as que são recrutadas à espetativa anual. Portanto, existe muita dificuldade em 

identificar uma relação mais direta entre esta monitorização e o que se vai passar durante o 
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ano todo. No entanto, quando este programa foi estabelecido e a previsão foi elaborada, 

não havia subsídio de férias e de natal dos colaboradores, o que provoca, aqui, diferenças.  

----- Informou que já estão dentro dos limites do endividamento próprio que o plano prevê. 

Mas, no que são as questões macro, cumprem o plano de ajustamento. Há variações que 

certamente vão existir, mas tentarão aproximar mais no final do ano. ----------------------------- 

----- Finalmente, gostaria de poder superar todos os indicadores, mas não é viável. No 

entanto e  relativamente às previsões que tinham sido feitas, as condições de execução 

que existem estão no bom caminho.----------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  agradeceu a explicação do senhor 

Presidente da Câmara e perguntou se alguém se queria inscrever para tecer alguma 

consideração ou colocar alguma questão. Como tal não aconteceu, passou-se ao ponto 

seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------     

----- O Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia visa a autorização prévia, nos termos 

da alínea a), n.º 1, artigo 10.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto para a assunção das 

despesas relativas aos procedimentos concursais das seguintes empreitadas de obras 

públicas: 1- Minimização de Riscos – Defesa da Floresta Contra Incêndios; 2- Ampliação 

do Parque Industrial de Moimenta da Beira e 3 – Circular Rodoviária Externa Poente – 

Troço 2, entre a EN 226 (KM 44,7) e o Parque Industrial de Moimenta da Beira. --------------- 

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

que fizesse um esclarecimento sobre esta matéria, a fim de ser discutido e votado por esta 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara  começou por esclarecer que, relativamente a este ponto, a 
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Câmara Municipal tem obrigação de submeter a autorização prévia na Assembleia 

Municipal, todos os investimentos, independentemente de constarem no plano plurianual 

de atividades e, independentemente, do valor superior 500.000,00 (quinhentos mil) euros e   

decorre do município  ter aderido ao programa PAEL, que  obriga a este tipo de submissão.  

----- Relativamente ao primeiro investimento, que é  a minimização de riscos – defesa da 

florestas contra incêndios, é um projeto que está já em concurso, mesmo antes da 

obrigação desta autorização prévia, porque este programa estava já aprovado pelo 

PRODER, mas não  foi possível abrir concurso público para a realização destes trabalhos 

por dificuldades orçamentais e relacionadas com a lei dos compromissos. Entretanto, o 

PRODER notificou a Câmara, dizendo que o concurso tinha de avançar rapidamente, sob 

pena de poder cair a candidatura que tinha sido aprovada e, por essa razão, a câmara 

Municipal decidiu imediatamente fazer a abertura do concurso. Trata-se de um programa 

que tem a ver com a limpeza da rede primária em todo o município e especialmente em 

todas as freguesias que têm mais apetência florestal. Informou que, neste momento, 

também já estão em condições de lançar um concurso para beneficiar a rede secundária, 

dado que o contrato, entretanto, foi assinado. Entende-se por Rede secundária, os 

caminhos que dão acesso à rede primária. ----------------------------------------------------------------

------- Mais  informou que  o valor médio das  taxas de comparticipação são na ordem dos 

90%, porque há uma parte destes trabalhos em que o financiamento é comparticipado a 

100%, outros a 90% e outros a 85%, considerando uma taxa de comparticipação média, 

muito rentável.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----- O segundo investimento é designado – a ampliação do Parque Industrial de Moimenta 
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da Beira, projeto que propõe a construção de mais 31 (trinta e um) lotes de terreno, com 

uma área entre 2.346m2 e 10.479m2, que irão ser adicionados aos 55 (cinquenta e cinco) 

lotes de terreno existente no Parque Industrial. Esclareceu, ainda, que, em princípio, este 

projeto não estaria sujeito a esta autorização prévia por parte da Assembleia Municipal, 

porque vem desde dezembro de 2011, data em que a Câmara Municipal abriu concurso 

para este projeto e ainda não tinha saído a lei da obrigação prévia. Mas, como a sua 

adjudicação tem na base o concurso de 2011 e está a ser feito agora, entendeu que é 

preferível obter autorização prévia ou pelo menos consiga colocar à consideração prévia da 

Assembleia Municipal a autorização prévia para este projeto. ---------------------------------------- 

------ Referiu, ainda, que o prazo para as obras serem executadas é de 15 (quinze) meses, 

mas têm que se iniciar, rapidamente, as negociações com os terrenos e não estão a ser 

fáceis. Aproveita a oportunidade para pedir a todos, nas possibilidades que tiverem, que  

ajudem a Câmara Municipal de alguma forma a disponibilizar estes terrenos. É claro que, 

quando, e se não for viável uma negociação amigável, a Câmara Municipal terá de 

proceder a um expropriação. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à terceira obra designada por - Circular Rodoviária Externa Poente – Troço 2 -, 

tem por si um traçado que se  inicia na curva à direita na rotunda, quem vem do S. 

Francisco, aí é estabelecida uma rotunda e segue em frente por trás do Centro de Saúde. 

Tem uma entrada na zona do Centro de Saúde e  tem  outra entrada, onde está agora a 

estrada de Aldeia de Nacomba. Tem duas ou cinco rotundas, a última das quais na Quinta 

da Vitelinha, assim conhecida, na EN226, freguesia de Leomil, onde, depois se inicia o 

troço 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

                                                                                                                                                                             FlS.  

__________   

2014.06.27 

 
Livº . 12 

 
 
 

                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 

 

 

108 

----- O troço 2 é a ligação dessa rotunda que está prevista na EN226, nomeadamente, 

naquele caminho que passa por trás ou ao lado da Quinta da Vitelinha, depois sobe na 

direção de Toitam, paralelo ao rio e ocupa esse caminho no sentido do Parque Industrial. 

Portanto, a Circular Externa Poente inicia-se aí e termina no Parque Industrial. ---------------- 

----- Esta circular tem como objetivo dotar o Parque Industrial de Moimenta da Beira de um 

acesso mais condigno e, por isso, esta infraestrutura está concebida com as caraterísticas 

que tem que ter uma estrada de ligação a um parque industrial. Tem uma outra solução 

que liga duas áreas empresariais significativas e que no futuro serão ainda mais 

significativas que vai apoiar o Parque Industrial da Zona Industrial de S. Miguel, e   também 

há uma proposta na revisão do Plano Municipal de Moimenta da Beira,  que amplia a zona 

empresarial da Portela em Leomil, numa dimensão muito significativa. Portanto, este 

arruamento vai dar forma à ligação entre essas duas áreas empresariais e prevê uma 

ligação com um separador central de duas faixas de rodagem para cada lado. ----------------- 

----- Para além disso, a entrada no bairro dos Sinos, a partir da Avenida Amadeu Baptista 

Ferro, será também servida por uma rotunda e por uma requalificação até ao Parque 

Industrial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O  Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de inscrições e colocou o 

assunto à discussão. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O deputado José Manuel de Andrade Ferreira  referiu que concorda plenamente 

que as obras se façam. No entanto, quer salientar um esclarecimento quanto à defesa da 

floresta contra os incêndios. Concorda plenamente com estes cinco pontos aqui elencados, 

nesta memória, da intervenção da silvicultura produtiva, negociação da rede viária e da 
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rede secundária de acesso à primária, construção de pontos de água e negociação de 

pontos de água. Além destes pontos, diz que  a fragmentação da prioridade de intervenção, 

a não atribuição de vida ao planeamento e gestão de risco, o abandono rural da população 

ativa, a contenção da despesa pública, a tendência do aumento do abandono da agricultura 

e o envelhecimento da nossa população são os fatores e as tendências negativas que 

levam a que haja mais incêndios e mais área ardida. ---------------------------------------------------

--------Refere que, todos devem transformar este quadro negativo da floresta e da 

agricultura e fauna, num quadro moralizador e positivo, devendo  ser  adotada  uma 

estratégia para o concelho e para a região. Tem de se  atribuir importância à desertificação 

e ao papel dos espaços florestais e,  através da condução da gestão florestal, criar 

empregos. Os espaços florestais devem ser rentabilizados, enquanto produtores de bens e 

serviços como produção de várias espécies de animais, cabras, ovelhas e lobos, quer  a 

nível turístico, tendo por exemplo, a nível da caça. ------------------------------------------------------

--------De igual modo, devem ser implementadas medidas de apoio à manutenção da 

paisagem e do ambiente. Para se combater os incêndios,  devem ser mobilizados  os 

desempregados e beneficiários dos programas sociais e estabelecer protocolos com 

programas de reinserção social para limpeza e conservação da floresta, a fim de se manter 

e melhorar o circuito de vigilância durante a época de verão, assim como organizar ações 

móveis de vigilância entre a fiscalização, promover ações de sensibilização, informação e 

divulgação do risco de incêndio, sinalizar devidamente o espaço florestal e, finalmente, 

elaborar planos de recuperação da àrea ardida. ----------------------------------------------------------

----- Quanto ao tema em curso do parque industrial com a construção de novos trinta e um 
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lotes, só queria dizer  que a Câmara tem um regulamento do parque industrial da venda 

dos lotes e que, estes trinta e um lotes sejam alienados de acordo com o regulamento e 

com as cláusulas desse documento, para que não haja algumas suspeições que se 

levantaram nestes últimos anos. Assim, propõe que os contratos, quando forem 

elaborados, com os adquiridores dos lotes,  cumpram o regulamento e as respetivas 

cláusulas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ O Presidente da Câmara  agradeceu ao senhor deputado José da Ferreira as 

considerações que teceu e, segundo o seu  conhecimento, todos os lotes do parque 

industrial foram vendidos nos termos do regulamento, porque,  se houver alguma questão 

concreta relacionada com a alienação dos lotes do parque industrial, gostaria que o senhor 

deputado as colocasse.  No entanto, por  vezes, conjugar regulamentos com a celeridade 

que as empresas exigem para a resolução dos problemas não é uma tarefa simples, mas 

nada  fará que não cumpra o regulamento e tudo fará para resolver rapidamente todos os 

pedidos que as empresas colocarem à Câmara Municipal e que, no seu ponto de vista, 

viabilizem os investimentos.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Finaliza, disponibilizando-se para esclarecer qualquer dúvida que possa existir, pois 

continua a valorizar a transparência. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Manuel de Andrade Ferreira  interrompeu o senhor Presidente da 

Câmara, dizendo que, relativamente aos contratos e às escrituras que se fazem aos 

empresários, só queria salientar o cumprimento desses  mesmos contratos, porque houve 

empresários que adquiriram lote e tinham um prazo para construir e não construiram, 

venderam-no, alienaram-no, conforme bem entenderam, não cumprindo o regulamento e 
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aproveitaram-se de ter na sua posse o lote. ---------------------------------------------------------------

----- Continuando com a sua intervenção, o Presidente da Câmara  referiu que, nas 

próximas reuniões, olharão para isto “com olhos de ver”, porque aquilo que o senhor 

deputado acabou de dizer existir, não tem conhecimento, no período de gestão pelo qual é 

responsável, de nenhum caso semelhante a esse. Também compreende que quem tivesse 

muitos lotes disponíveis fizesse uma hasta pública de acordo com a lei, porque foi o que foi 

feito, e colocasse à disposição das empresas, mediante as condições do regulamento, os 

lotes. As mesmas adquiriram os lotes com a melhor vontade do mundo para fazerem os 

seus investimentos e  por razões que terão a ver com a vida empresarial, não tiveram 

capacidade para os fazer imediatamente, mas pagaram o lote. Finalmente, referiu que a 

ampliação do parque industrial, dentro de um ano ou ano e meio, resultará em trinta e um 

novos lotes de terreno para se colocarem no mercado e, nessa altura, irá estabelecer, com 

a assembleia, quais as regras para que eles possam ser colocados no mercado.---------------

---------O Presidente da Assembleia Municipal  colocou à votação a referida autorização 

prévia para os investimentos referidos neste ponto, sendo a mesma concedida por, 

unanimidade, dos presentes. ----------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida O Presidente da Assembleia Municipal  informou toda a assembleia do 

falecimento do senhor Cândido Moreira,  Presidente da ANAFRE  e Presidente da Junta de 

Freguesia de Pedronelo, concelho de Amarante, sugerindo um minuto de silêncio. ------------

-----O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, José Luis dos Santos Rosário,  

começou por referir que, como primeiro secretário da Delegação Distrital de Viseu, recebeu 

esta notícia com muita tristeza, porque, efetivamente, se tratava de um colega como 
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Presidente de Junta de Freguesia de Padronelo e, atualmente, presidia a ANAFRE, desde 

janeiro deste ano. Foi um homem que se dedicou à vida pública e, durante trinta e dois 

anos,  às freguesias. Informou que Cândido Moreira, antes de falecer, mesmo mal, 

conseguiu escrever uma carta ao senhor Ministro de Educação, na qual se indignava pelo 

fecho da sua escola, que ainda tinha 24 alunos. Como Presidente da ANAFRE, lutou até ao 

fim por uma causa que diz muito às nossas freguesias. ------------------------------------------------

----- Alertou para o facto de  as escolas fechadas, nas nossas freguesias, poderem ser a 

desgraça de alguns. Finaliza, dizendo que  as escolas nas freguesias são um bem comum, 

não é só o ensino, mas é a harmonia de todos,  é toda a vida que rola à sua volta. ------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal  agradeceu a intervenção do senhor 

Presidente de Junta de Freguesia de Leomil, por esse testemunho comovido, 

acrescentando que Cândido Moreira foi o primeiro Presidente do Conselho Diretivo da 

antiga Escola Preparatória de Tarouca, hoje, Agrupamento José Vasconcelos. Informou 

que a mesa fará chegar este voto de pesar à ANAFRE e à família. ---------------------------------

-----Passou-se ao Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia  com vista à aprovação das 

minutas genéricas de acordos de execução com as Juntas de Freguesias e de contratos 

inter-administrativos de delegação legal de competências de Juntas de Freguesias, nos 

termos da alínea k), n.º 1, artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------- 

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

Municipal que desse uma pequena explicação sobre este assunto. --------------------------------

----- O Presidente da Câmara  referiu que esta necessidade decorre da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, que é a lei das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Esta lei, 
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entre muitas outras obrigações, estabelece que os municípios e as freguesias façam e 

estabeleçam entre si, contratos inter-administrativos e acordos de execução. Após a 

publicação desta lei, houve já um conjunto de passos que foram dados e que conduziram 

ao ponto em que agora se encontram. Não é uma leitura completamente pacífica aquela 

que existe em todo o procedimento que estão aqui a tomar, porque há leituras desta 

mesma lei, segundo as quais, tanto os acordos de execução, como os contratos inter-

administrativos, devem ser aprovados pela Assembleia Municipal um a um. Isto é, cada vez 

que a câmara Municipal queira estabelecer com uma junta de freguesia, quer um acordo de 

execução, quer um contrato inter-administrativo, esse acordo e esse contrato devem vir à 

Assembleia Municipal. Na outra leitura, a Assembleia Municipal aprova minutas genéricas, 

nas quais ou em certos limites, devem conter as minutas concretas ou melhor os contratos 

concretos a estabelecer entre a Câmara e as Juntas de Freguesia, criando maiores 

facilidades, maior operacionalidade, nestas relações entre as Juntas de Freguesia e a 

Câmara Municipal. Esta lei tem tamanha complexidade que há um conjunto muito 

significativo de municípios, que  não a aplicam e não estão a estabelecer com as 

freguesias, nem contratos inter-administrativos e nem acordos de execução. -------------------

----- Informou que, em Moimenta da Beira,  já há muito tempo, existe um tipo de acordo, 

que se assemelha àquilo que a lei pretende que sejam os acordos de execução, e tem 

outros protocolos, a que chamavam protocolos de cooperação técnica e financeira e que 

têm algumas similitudes com estes contratos inter-administrativos. Até por haver esta 

tradição, a Câmara Municipal estabeleceu, dentro do acordo viável, com as juntas de 

freguesia, que se ia manter o mesmo espírito. Isto é, fazer corresponder aos acordos de 
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execução aquilo que eram as suas transferências denominadas “correntes” e fazer 

corresponder aos contratos inter-administrativos os que eram antes os seus protocolos de 

cooperação técnica e financeira.  A proposta que aqui se faz é o que contém estas minutas 

genéricas para que o “espírito” se mantenha. No entanto, há uma necessidade, 

relativamente, urgente de aprovação destas minutas, porque, enquanto não são aprovadas, 

não há condições legais para estabelecer com as juntas de freguesia acordos de execução 

e nem contratos inter-administrativos. Isto, a manter-se durante muito tempo, prejudicará o 

investimento das freguesias, que é uma das razões pelas quais apostam muito, neste tipo 

de centralização, que  é chamada “desburocratização do investimento”. A concretização 

destes contratos inter-administrativos e destes acordos de execução tem um peso 

significativo, tanto nas finanças do Município, como também nas finanças das próprias 

freguesias, no que diz respeito, neste caso, aos contratos inter-administrativos.-----------------

-----O Presidente da Assembleia Municipal , não havendo inscrições, de imediato colocou 

à votação para aprovação das minutas genéricas referidas neste assunto, sendo as 

mesmas aprovadas  por unanimidade dos presentes. --------------------------------------------------

----- Passou-se ao Ponto Seis do Período da Ordem do Dia,  com vista à autorização para 

abertura de procedimento concursal para contratação de técnicos no âmbito das atividades 

de enriquecimento curricular, para o ano letivo de 2014/2015, nos termos do n.º 2, artigo 

64.º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. -------------------------------------------------------- -

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

Municipal que desse um esclarecimento sobre este assunto. -----------------------------------------

----- O Presidente da Câmara  começou por referir que é da competência da Assembleia 
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Municipal, designadamente nos termos da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, a 

autorização para a abertura de procedimento concursal para contratação de técnicos, no 

âmbito das atividades de enriquecimento curricular. ----------------------------------------------------

----- O Município de Moimenta da Beira continua a apostar  nas atividades de 

enriquecimento curricular, porque considera que elas são, em primeiro lugar, muito úteis 

para os jovens e  estabelecem condições de igualdade entre eles. Este  pedido de 

autorização é para aprovação da contratação de profissionais nas áreas de música, inglês 

e atividades lúdicas expressivas, cujos horários ainda não são conhecidos. Para além 

disso, a Câmara Municipal, através dos seus técnicos de desporto, assegura a realização 

da atividade física e desportiva. -------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal , não havendo inscrições, de imediato coloca 

à votação para aprovação das minutas genéricas referidas neste assunto, sendo as 

mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------------

--------Passou-se ao Ponto Sete do Período da Ordem do Dia  com vista à aprovação da 

subscrição da Carta de Governação a vários níveis da Europa. -------------------------------------

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

Municipal que fizesse uma pequena apresentação deste assunto . ---------------------------------

----- O Presidente da Câmara  começou por mencionar que se trata de uma proposta que 

tem como base uma recomendação pública do Comité das Regiões da União Europeia, 

que, através de uma Resolução deste próprio Comité, recomenda que os diversos órgãos 

do poder local e regional da Europa subscrevam esta Acarta de Governação a vários 

níveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Esclarece que esta Carta é um referendo que elenca um conjunto de princípios que 

devem ser subscritos e partilhados por todos os órgão do poder, quer a nível local, quer a 

nível regional. É um conjunto de compromissos a vários níveis de onde podemos destacar, 

essencialmente, uma visão, segundo a qual, o poder deve emergir de baixo para cima e 

não de cima para baixo. Isto é, dever ser da base, do  local para o nacional e do nacional 

para o europeu e não uma imposição de sentido contrário. ------------------------------------------- 

----- Informa que a Câmara Municipal já pediu uma deliberação e subscrição desta Carta de 

Governação a vários níveis da Europa, mas, sendo a Assembleia Municipal o órgão 

máximo do poder local, entende-se, também, que este órgão deve fazer esta subscrição. É 

do seu conhecimento que existe um número, cada vez mais, significativo de órgãos 

autárquicos e regionais a subscreverem esta Carta de Governação a vários níveis da 

Europa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal  informou os senhores deputados que estão 

abertas as inscrições referente a este assunto. -----------------------------------------------------------

----- A deputada Maria Emília Martins Gomes da Costa  começou por referir que a 

Câmara decidiu, por unanimidade, subscrever a ação à Resolução do Comité das regiões, 

que aprovou princípios e mecanismos previstos na Carta de Governação a vários níveis da 

Europa. Trata-se de uma decisão legítima, no entanto, a Carta que o município se propõe a 

adotar, como modelo de governação europeia, é aquela mesma que adotou a extinção das 

freguesias em Portugal e impôs o corte brutal de transferências financeiras para os 

municípios, que quer passar para as entidades não eleitas, competências exclusivas dos 

municípios, a mesma pretende a curto prazo a extinção de mais de metade dos municípios 
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portugueses. Refere que é portuguesa e, desde logo, na União Europeia, punha-se a 

questão geográfica, mas uma Europa Federal que alia a soberania e a identidade dos 

povos que atende contra os ritos culturais de cada Nação, forjada em séculos de história, 

subleve os interesses dos grandes grupos económicos em detrimento do bem estar e do 

direito dos povos a escolher livremente o seu caminho, quer seja pelo poder económico ou 

por opção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Menciona, ainda, que somos uma Europa de coesão social económica, mas devemos 

autodeterminação à independência sobre a Constituição da República Portuguesa, 

aprovada em 02 de abril de 1976 e contra a chamada Constituição Europeia, ou tratado de 

Lisboa, ou tratado orçamental, ou o tratado de Maastricht, ou outro tratado qualquer que 

nos transforma em escravos do diretório da União Europeia. ---------------------------------------- 

----- Afirma que é  por uma Europa multifacial e multicultural. Em coerência, é contra esta 

Carta de Governação.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- O  Presidente da Assembleia Municipal  intervém, dizendo que  não está em causa a 

Constituição Europeia, pelo contrário, e tem pena que o que está nesta Carta, em termos 

de princípios fundamentais, não possa ser levado à prática rapidamente em todos os 

lugares, nomeadamente, no nosso País --------------------------------------------------------------------

----- Relembra que quase todas as grandes lutas, como as dos direitos humanos e como a 

da igualdade começaram com grandes princípios. Se ninguém os enunciasse, ninguém se 

debateria por eles e ninguém os considerava. Duvida, de facto, que a Europa esteja em 

condições de pôr em prática esses princípios. Agora, dizer que esses princípios são maus 

princípios é confundir, completamente, o que é uma carta de princípios com, por exemplo, 
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o que é a relação com aquilo que pode estar a acontecer em vários setores da Europa, 

muito menos com a Constituição. -----------------------------------------------------------------------------

----- Chama a atenção para a questão da participação e da governação da base para o 

topo, aliás, é uma coisa que normalmente é cara. Existem muitos movimentos destes, 

socialistas e comunistas, com os quais concorda assim como também concorda com os 

princípios da subsidiariedade e da personalidade e a defesa dos direitos fundamentais. 

Reitera que tem pena que esta Carta não vá ser posta tão rapidamente em prática com os 

povos europeus que precisam. --------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Câmara  solicitou à mesa autorização para dizer umas breves 

palavras sobre o assunto. Após autorização, começa por dizer que compreende bem que o 

Partido Comunista entenda que Portugal deva sair da União Europeia. Defende, ter pena, 

não poderem subscrever nenhum documento relacionado com a Europa e lamenta que 

tenha uma abordagem que é genérica e contraditória em relação aos princípios que aqui 

estão. Hoje,  só se subscrevem os princípios que estão plasmados na Carta da 

Governação a vários níveis. Portanto,  compreende bem  a defesa que a senhora deputada 

faz da saída de Portugal da União Europeia,  o que justifica que não possa subscrever 

nenhum documento. Em sua opinião, se há algum documento que seria desejável que 

fosse implementado imediatamente é esta Carta de Governação a vários níveis, pois, em 

seu entender,  o nosso futuro continua a ser na União Europeia. Na Europa também não 

lhe parece viável defender que não saiamos da União Europeia e que não subscrevamos 

esta Carta de Governação a vários níveis. ----------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia Municipal  não havendo inscrições, de imediato 
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colocou à votação para aprovação da subscrição, sendo a mesma aprovada por maioria 

com trinta votos a favor dos presentes e um voto contra da deputada Maria Emília Martins 

Gomes da Costa.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal  informou que a Mesa entendeu que a 

proposta do senhor deputado Humberto Matos deveria ser inserida na Ordem do Dia, como  

Ponto Oito do Período da Ordem do Dia  com vista à tomada de posição sobre o 

Encerramento de Escolas no Concelho. --------------------------------------------------------------------

----- Refere que considerou muito interessante a proposta do senhor deputado Humberto 

Matos,  no seguimento do esclarecimento prestado pelo senhor Presidente da Câmara 

sobre o conhecimento do encerramento das escolas no País, neste caso também atinge o 

nosso Município. O próprio Governo, ao encerrar escolas com mais de vinte e um alunos,  

não cumpre a lei que criou, porque existem, pelo menos, uma ou duas nessa situação.  A 

Assembleia Municipal, se assim o entender, deve tomar uma posição no sentido de que o 

senhor Secretário de Estado deve ouvir e negociar com o senhor Presidente da Câmara a 

questão do encerramento das escolas. ---------------------------------------------------------------------

---- Deixa à consideração se a Assembleia Municipal toma uma posição que teria como 

título “Tomada de posição sobre o encerramento das escolas do concelho”, ou, em 

alternativa, basta que  o senhor Presidente da Câmara faça as diligências que tem a fazer.-

----- A  primeira secretária da Mesa da Assembleia Munici pal, Maria Teresa Adão  

Chaves , intervém fazendo a observação de que  é necessário  esclarecer sobre o  que 

realmente estão a votar, bem como, qual a posição. ----------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal  esclareceu que a posição é não aceitar 
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nenhum encerramento de escolas, sem que previamente seja negociada com o senhor 

Presidente da Câmara. O senhor Secretário de Estado da Administração Educativa deve 

negociar com o senhor Presidente da Câmara, uma vez que este já lhe solicitou, por 

escrito, uma audiência para discutir quais são as escolas que devem encerrar, na medida 

em que há escolas que estão dentro da lei criada pelo próprio Governo. --------------------------

----- De seguida, colocou à votação a proposta, sendo a mesma aprovada por unanimidade 

dos presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 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, às dezassete e nove minutos, 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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