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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E OITO D E SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E ONZE =============================================== 

ATA N.º 04/2011 

========== Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, 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 por 

Maria Teresa Adão Chaves, Primeira Secretária, e José Manuel Andrade Ferreira, Segundo 

Secretário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros: António José Tojal 

Rebelo, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Rui Jorge Pinto de Sousa Laureano e dos 

Presidentes das Juntas de Freguesia de Castelo, Rua e Sever. ------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal agradeceu ao Senhor Diretor Executivo do 

ACES do Douro Sul, Dr. Simões de Carvalho, pela disponibilidade e esforço para estar 

presente nesta sessão, propondo que se passe já ao seu ponto de intervenção. --------------- 

----- A proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto Um, da Ordem do Dia, para a apreciação das 

“Considerações sobre a “SAÚDE” no Município de Moimenta da Beira, pelo Diretor 

Executivo do ACES do Douro Sul, Dr. Simões de Carvalho”. ----------------------------------------- 

----- O Senhor Dr. Simões de Carvalho agradeceu a amabilidade do convite para 
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apresentar considerações acerca da área da saúde no Município de Moimenta da Beira. ---- 

----- Começou por constatar que, quando iniciou as suas funções, há cerca de três anos, 

encontrou, em Moimenta da Beira, um Centro de Saúde que encerrava os seus serviços às 

vinte horas, com alguma desorganização, pelo que procurou organizar esses serviços e 

alargá-los até às vinte e quatro horas, assegurando-os com profissionais de outros centros 

de saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Posteriormente, com a reforma do Serviço de Urgência, foi designada a criação dos 

Serviços de Urgência Básica (SUB’s), em substituição dos SAP’s, que careciam de 

condições técnicas. Comunicou que Moimenta da Beira foi designada para a localização 

desse serviço nesta região, no entanto, o financiamento para sua construção demorou 

cerca de um ano, tendo sido disponibilizado apenas quando a administração desta região 

passou definitivamente para a ARS Norte. Assim, esclareceu que, perante a urgência 

destes serviços, a exiguidade das instalações do Centro de saúde de Moimenta da Beira e 

o perigo de se perder o financiamento para a construção do SUB, foi decidido criar 

instalações provisórias para este serviço, que dispõem de boas condições higieno-

sanitárias, de um grupo de bons profissionais, de um serviço de imagiologia com raio X, de 

um laboratório de química seca e de uma sala de observações. Quanto à construção do 

edifício de raiz para implantação dos referidos serviços, comunicou que aguarda o visto do 

Tribunal de Contas para a sua fase final. ------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que o referido serviço tem tido dificuldade em ter dois médicos, legalmente 

exigidos, das oito às vinte horas, de segunda a sexta-feira, uma vez que estes se 

encontram a prestar serviço nas suas unidades. No entanto, informou esperar que, nos 
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próximos cinco anos, o número de médicos já permita melhorar a qualidade dos serviços 

prestados nesse horário. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou que o SUB está a caminho da excelência e tem sido uma mais valia para 

Moimenta da Beira e concelhos limítrofes, mesmo para os que não fazem parte da ACES 

do Douro Sul. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao Centro de Saúde, comunicou que, até ao final do ano, terminará a 

reformulação profunda das suas instalações, o que lhe conferirá uma maior funcionalidade. 

Lamentou que ainda não tenham sido ocupadas as vagas deixadas pelos clínicos que se 

reformaram, apesar de haver um concurso aberto para o efeito. Informou que, ainda assim, 

realizará esforços no sentido de que as referidas vagas sejam preenchidas brevemente, até 

porque Moimenta da Beira é o segundo maior Concelho da ACES do Douro Sul. Informou 

que, como solução provisória, conseguiu negociar, com o poder central, horas médicas 

prestadas por uma empresa para servir os cerca de três mil utentes que se encontram sem 

médicos de família. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Terminada esta “fotografia” acerca da saúde em Moimenta da Beira, manifestou a sua 

disponibilidade para qualquer questão ou esclarecimento. -------------------------------------------- 

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

intervenções acerca do assunto versado. ------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado Paulo Silva congratulou-se com a qualidade dos serviços prestados no 

SUB, que funcionam com toda a dignidade. --------------------------------------------------------------- 

----- Lamentou o facto de o seu médico de família se ter reformado e não ter sido 

substituído, o que compromete o acompanhamento exemplar que estava a ter da sua 
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doença. Ainda assim, lembrou que o Centro de Saúde de Moimenta da Beira funciona com 

muita dignidade e com uma boa colaboração por parte dos técnicos que lá trabalham. ------- 

----- Terminou a sua intervenção dando os seus parabéns ao Senhor Dr. Simões de 

Carvalho e ao Senhor Presidente da Câmara Municipal pelos esforços para melhorarem o 

serviço de saúde deste Concelho. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia começou por manifestar a sua estranheza 

perante os conteúdos insertos no comunicado que recebeu em casa, defendendo que 

assuntos desta natureza deveriam ser tratados prioritariamente, no âmbito desta 

Assembleia Municipal, pelo interesse exclusivo que têm para o Município e para a saúde da 

sua população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que, quando trabalhou com o Dr. Simões de Carvalho, o âmbito do processo 

de reformulação do serviço de urgências, contou sempre com a sua cooperação, havendo 

sempre uma grande convergência sobre a legitimidade de Moimenta da Beira protagonizar 

e sediar o SUB no contexto desta subregião. Congratulou-se com a vitória conseguida, 

apesar de ter sido um processo viciado e sinuoso. ------------------------------------------------------ 

----- Observou que têm sido realizadas constantes obras no centro de saúde, tendo em 

vista a sua adaptação às novas exigências dos serviços de saúde. -------------------------------- 

----- Questionou sobre a eventual existência de constrangimentos na obra do SUB que a 

Assembleia Municipal possa ajudar a desbloquear. Defendeu que os utentes têm direito a 

ter um equipamento de raiz, sólido, com outros espaços e outras condições, também para 

que os profissionais sintam que há boas condições para o tal serviço de excelência. --------- 

----- Manifestou, também, a sua preocupação com o problema de falta de médicos no 
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quadro de pessoal do Centro de Saúde, que acredita que só se resolverá quando a política 

de formação for alterada, e que está a comprometer a qualidade do acompanhamento de 

doentes, especialmente aqueles com doenças crónicas que necessitam de um 

acompanhamento permanente. Defendeu que se deve tomar uma opção clara quanto ao 

recurso a médicos fora do país. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou que esta é a altura ideal para pedir uma posição definitiva às instâncias 

competentes, quanto à orientação das consultas de especialidade e das próprias 

urgências, para o Hospital de Vila Real ou para o Hospital de Viseu, independentemente da 

transferência desta zona para a ARS Norte. Observou que Vila Real não tem uma rede de 

transportes públicos que consiga servir os utentes desta região. Indagou a quem compete a 

emissão das credenciais, necessárias para as deslocações dos utentes para os Hospitais.   

----- Questionou se, no âmbito das reformas e fusões em curso, a extensão de saúde 

existente em Leomil se manterá e se está a funcionar dignamente, com os recursos 

necessários. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Indagou se os novos Órgãos do Governo pretendem dar continuidade à política de 

reorganização dos serviços de saúde, e se a mesma sofrerá alterações. ------------------------- 

----- O Senhor Dr. Simões de Carvalho pediu permissão para ir respondendo às questões 

entretanto colocadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal acedeu ao pedido. --------------------------------------  

----- O Senhor Dr. Simões de Carvalho começou, então, por informar que foi convidado 

para estar nesta sessão para prestar esclarecimentos acerca da saúde em Moimenta da 

Beira, tendo tido conhecimento do comunicado, referido pelo deputado José Agostinho 
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Gomes Correia, apenas há poucas horas. ----------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que as obras do SUB aguardam a apreciação do Tribunal de Contas, 

estando com boas perspetivas de avançar o mais rapidamente possível. ------------------------- 

----- Quanto ao quadro de médicos, informou que continua otimista quanto ao seu 

preenchimento a médio prazo, até porque tem conhecimento de alunos portugueses que 

estão a tirar o curso de medicina no estrangeiro. Aproveitou para lançar o desafio de 

criação de condições operativas que permitam a fixação da população, sob pena de, 

futuramente, o número de médicos nesta zona ter que diminuir devido à redução de 

utentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à orientação das consultas de especialidade e das urgências, manifestou a 

opinião de que este problema se transformou numa oportunidade, pois dá a possibilidade 

aos utentes de Moimenta da Beira escolherem entre os Hospitais de Vila Real e de Viseu, 

tendo sempre a opinião dos técnicos, quanto à qualidade da especialidade visada nos dois 

hospitais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Esclareceu que os custos dos transportes dos doentes para um destes hospitais não 

são tidos em conta aquando do seu encaminhamento, uma vez que a instrução dada aos 

médicos é a de informarem onde o serviço pretendido é melhor e dar a possibilidade de 

escolha ao utente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que recebeu a informação, não oficial, de que seria aprovado um despacho 

para serem exterminadas as unidades de saúde com menos de mil e quinhentos utentes, 

não abrangendo, portanto, a extensão de saúde de Leomil, que tem cerca de três mil 

utentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Sublinhou que, apesar das dificuldades de recursos humanos, esta é das unidades da 

ACES com melhores indicadores de serviços. ------------------------------------------------------------ 

----- Informou acreditar que este Governo dará continuidade à reestruturação do serviço de 

urgências, até porque a população está a envelhecer e só assim tem a assistência 

necessária, dispondo, em casos clínicos graves, do acompanhamento de um médico e de 

um enfermeiro até ao hospital mais próximo. Aproveitou para prestar uma homenagem às 

equipas dos bombeiros que são uma mais valia para os utentes, tendo vindo, 

progressivamente, a melhorar a sua capacidade e prática de assistência. ------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha fez suas as palavras do deputado 

Paulo Silva. Congratulou-se com o serviço prestado no SUB e também no Hospital de 

Viseu, aproveitando para agradecer aos seus técnicos pelos serviços já recebidos. Tendo 

sugerido a vinda do Senhor Dr. Simões de Carvalho a esta Assembleia Municipal para 

esclarecer sobre qual o hospital de referência para esta região, agradeceu pelo respectivo 

esclarecimento, que o deixou satisfeito. -------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Maria Teresa Cardoso felicitou o SUB de Moimenta da Beira e as 

urgências do Hospital de Lamego, pela qualidade dos seus serviços. Quanto ao Centro de 

Saúde de Moimenta da Beira, confessou não ter confiança em alguns dos seus médicos. 

Na qualidade de colaboradora numa Instituição de Solidariedade Social, lamentou que 

pessoas com a saúde debilitada, como os idosos, cujos médicos se reformaram, além de 

não terem sido disso informados, serem consultados por diversos médicos e terem que 

marcar as suas consultas presencialmente e esperar largas horas para serem consultados. 

----- O Senhor Dr. Simões de Carvalho agradeceu pela intervenção da deputada Maria 
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Teresa Cardoso. Manifestou a sua compreensão quanto ao problema inerente à falta que 

um médico de família, especialmente em pessoas idosas, cuja saúde deverá ser 

acompanhada com regularidade. Ainda assim, sublinhou que os médicos, enquanto equipa, 

estão preparados para se substituírem, dispondo de um sistema informático que lhes dá 

todo o historial respeitante aos utentes. Reiterou que, quando vier um médico para o 

ACES, se ainda for director executivo, será Moimenta da Beira que o terá. ---------------------- 

----- A deputada Celita Leitão apresentou-se, informando ser a representante da 

Assembleia Municipal no núcleo do ACES. Esclareceu que não pôde estar presente numa 

reunião por razões profissionais, pelo que sugeriu que as reuniões sejam realizadas fora do 

horário de expediente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou se o Senhor Dr. Simões de Carvalho esteve presente na reunião realizada 

entre os deputados do PSD e o círculo eleitoral de Viseu, que exigiu a manutenção do 

compromisso do transporte dos doentes de Moimenta da Beira para Viseu, e qual a sua 

opinião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Dr. Simões de Carvalho esclareceu que foi o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Penedono que foi eleito, pelo Conselho da Comunidade do ACES Douro Sul, 

para enviar as convocatórias para as reuniões. ----------------------------------------------------------- 

----- Informou que a reunião tida com os deputados do PSD e o círculo eleitoral de Viseu 

não foi agradável, pelo que preferia não falar dela. ------------------------------------------------------ 

----- Numa abordagem aos resultados da saúde do ACES Douro Sul, frisou que os mesmos 

são altamente positivos, observando-se uma das mais baixas taxas de mortalidade infantil 

registadas em Portugal e no mundo, o que se deve a uma eficiente assistência por parte de 
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profissionais, devidamente instruídos, e às boas maternidades de que dispõe esta região. 

Sublinhou que é necessário trabalhar no sentido de diminuir o número de mortes evitáveis, 

antes dos sessenta e cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que a convocatória para esta 

sessão foi anterior a qualquer comunicado, considerando-o, também, despropositado e 

extemporâneo. Sublinhou que os cuidados de saúde, apesar do problema resultante da 

falta de médicos, têm sido alvo de grandes progressos, nomeadamente em Moimenta da 

Beira, onde se observam os excelentes resultados, apresentados pelo Senhor Dr. Simões 

de Carvalho, e têm tido uma centralidade crescente, o que afasta a possibilidade de, no 

futuro, não haver utentes para os médicos existentes. -------------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua expectativa quanto à construção das instalações definitivas do SUB, 

no entanto, assumiu que a mesma poderá ser mais morosa devido às dificuldades que o 

País está a atravessar. Ainda assim, sublinhou que o importante é ter a garantia de que 

este serviço funciona bem e de que o doente tem a possibilidade de escolher o melhor 

serviço dos hospitais limítrofes, de acordo com a respetiva especialidade. Informou já ter 

testemunhado a qualidade destes serviços, mas também já foi confrontado com a 

impossibilidade de escolher entre Vila Real e Viseu, no encaminhamento hospitalar de um 

familiar que queria ir para Viseu e mandaram-no para Vila Real, acabando por ir para Viseu 

por decisão própria, contrariando a orientação do medico de serviço. Quanto à falta de 

médicos, manifestou a sua esperança de que venham médicos formados do estrangeiro e 

do país, inclusivamente deste Concelho, uma vez que as nossas Escolas colocoram, nos 

últimos quatro anos, cerca de uma dezena de estudantes em medicina. -------------------------- 
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----- Agradeceu ao Senhor Dr. Simões de Carvalho pela forma clara com prestou os 

esclarecimentos solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Senhor Dr. Simões de Carvalho reiterou que a opção da colocação de contentores 

foi tida com o intuito de não se perder esta oportunidade de criação do SUB em Moimenta 

da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Admitindo a possibilidade de resistência de alguns médicos na questão do 

encaminhamento hospitalar dos doentes, garantiu que irá insistir para que seja sempre 

dada a possibilidade ao doente de escolher para que hospital quer ser encaminhado. 

Lembrou que este Concelho tem também a possibilidade de escolha no que respeita às 

maternidades. Esclareceu que o Hospital de Lamego também é escolhido aquando do 

encaminhamento dos doentes, atendendo à sua proximidade, à possibilidade de 

internamento e a algumas especialidades cujos serviços são de excelência, como ortopedia 

e cirurgia de serviço. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aproveitou para agradecer o convite e a oportunidade de prestar alguns 

esclarecimentos, bem como as críticas formuladas que contribuem para a construção de 

um serviço de excelência. Deixou um agradecimento particular à cooperação prestada 

pelas Câmaras Municipais que cederam transportes para os doentes diabéticos, no âmbito 

do rasteio da retinopatia diabética, realizado já há dois anos consecutivos, no Hospital a 

Régua, cujos serviços se têm revelado de excelência. ------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por agradecer a presença do Senhor Dr. 

Simões Carvalho nesta sessão, manifestando a sua vontade de que o mesmo volte a esta 

Assembleia Municipal nos próximos anos e que continue a contribuir para a excelência dos 
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serviços de saúde neste Município. Sublinhou que o referido convite resultou da sugestão 

feita pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, de se trazer o 

representante dos serviços de saúde deste Município, a fim de se conseguirem 

esclarecimentos acerca do hospital de referência desta região, não havendo qualquer 

intenção de criar uma reação por parte dos deputados eleitos pelo Partido Social 

Democrata. Ainda assim, apresentou as suas desculpas no caso do comunicado emitido 

estar relacionado com esse convite. Lamentou não ter tido conhecimento da reunião 

realizada com os deputados eleitos pelo círculo eleitoral de Viseu do Partido Social 

Democrata, da qual resultou o referido comunicado, sublinhando a necessidade de 

colaboração e de convergência em assuntos tão importantes para a população. Informou 

que, em Dezembro do ano passado, os mesmos deputados solicitaram ao Município de 

Moimenta da Beira para os receber, ao que a Câmara Municipal respondeu “Somos a 

comunicar a disponibilidade e o gosto em receber neste Município, na data e hora 

marcada, o Senhor Deputado António Almeida Henriques, bem como os Senhores 

deputados eleitos pelo círculo eleitoral de Viseu”. -------------------------------------------------------- 

----- Frisou que nenhum tipo de incidente deverá diminuir o excelente trabalho que o 

Senhor Dr. Simões Carvalho tem feito pela saúde nesta região, não só na qualidade de 

Diretor Executivo do Agrupamento dos Centros de Saúde, mas também como médico, uma 

vez que, mesmo não tendo a obrigação de exercer essa função, encarrega-se de substituir 

os profissionais de saúde e de arranjar substitutos para que os serviços funcionem 

devidamente. Sublinhou que o sucesso que a saúde tem tido neste Município se deve aos 

seus profissionais de saúde e ao Ministério da Saúde, aos quais deixa um agradecimento 
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profundo. Da sua parte, informou estar com regularidade no Agrupamento de Centros de 

Saúde, no Centro de Saúde e no SUB de Moimenta da Beira, no sentido de se manter 

informado e de intervir nas questões que considera centrais para a defesa da saúde neste 

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

----- Comunicou que, no ano transato, houve cerca de dezoito mil atendimentos no SUB e, 

até Setembro do corrente ano, este número aumentou cerca de 30%, o que revela que os 

nossos vizinhos escolhem, cada vez mais, estes serviços por perceberem que os 

chamados contentores são espaços de serviços de excelência, que prestam o mesmo 

serviço que um hospital, e cujo tempo de espera é muito inferior. Observou que, no ano 

passado, a utilização do SUB, por parte dos utentes do Concelho de Moimenta da Beira, 

era de 76% e que este ano é já só de 66%, o que traduz uma crescente utilização desses 

serviços por parte dos Concelhos vizinhos, o que, por sua vez, previne a tendência futura, 

já referida, de redução de utentes. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Sublinhou que, se o Município não tivesse o SUB nestas condições, poderia nunca vir 

a ter este serviço, e que as intervenções no Centro de Saúde, nos tempos que correm, são 

louváveis. Assumiu que, dada a situação conjuntural do país, a segunda fase da obra das 

instalações do SUB poderá demorar mais do que o desejado, sugerindo a quem tenha 

competência para tal, que interceda, junto do Tribunal de Contas, no sentido de emitir o 

respetivo visto com brevidade. Constatou que, ao contrário do que possa parecer, as 

dificuldades físicas são sentidas mais nas instalações do Centro de Saúde do que no SUB, 

o que se verifica através de intervenções como a da deputada Maria Teresa Cardoso. 

Ainda assim, questionou se, com um investimento que ronda os dois milhões de euros, o 
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Município deverá levantar questões sobre a saúde. ----------------------------------------------------- 

----- Apresentou os resultados de um estudo feito com uma amostragem de seis mil 

consultas de urgência, que corresponde a um terço das consultas realizadas até Setembro 

do corrente ano, de acordo com o qual, dos utentes atendidos, 89% recebem os cuidados 

de que necessitam e vão para casa; 4,6% são encaminhados para o Hospital de Lamego, 

pelas razões abordadas pelo Senhor Dr. Simões Carvalho; 3,9% vão para o Hospital de 

Vila Real; 2,7% são encaminhados para o Hospital de Viseu. Observou, assim, que há 

apenas a diferença de 1% entre os doentes de urgência que são encaminhados para Viseu 

e os que vão para Vila Real. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Terminou a sua intervenção com um agradecimento ao Senhor Dr. Simões Carvalho, 

solicitando-lhe que transmita, em nome da Câmara Municipal e do seu Presidente, o 

agradecimento aos profissionais de saúde que trabalham em Moimenta da Beira, pelo 

trabalho que têm feito. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após introdução de algumas alterações à ata da Sessão Ordinária, realizada em vinte 

e nove de Abril, do ano de dois mil e onze, a mesma foi aprovada, por unanimidade. --------- 

----- Após introdução de algumas alterações à ata da Sessão Ordinária, realizada em vinte 

e oito de Junho, do ano de dois mil e dez, a mesma foi aprovada, por maioria, com trinta e 

um votos a favor e quatro abstenções dos membros que não estiveram presentes: José 

Agostinho Gomes Correia, Carlos Alberto de Meneses Bento, Presidente da Junta de 

Freguesia de Leomil e Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira. -------------- 

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

Municipal aberto uma ronda de inscrições. ----------------------------------------------------------------- 
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----- O deputado Carlos Bento informou que as últimas atas não lhe foram enviadas por 

algum lapso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito do encerramento de escolas primárias no Município, em função do reduzido 

número de alunos, questionou se há algum protocolo de cedência das respetivas infra-

estruturas, sendo de opinião que esses espaços são uma mais valia para as Freguesias, 

podendo acolher outros projetos. -------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Paulo Silva deu os seus parabéns à Câmara Municipal, na pessoa do 

Senhor Presidente da Câmara e respetivos Vereadores, pela continuação de alguns 

eventos, como é o caso do Dia do Município, que foi um sucesso, e do Sarau que 

aconteceu na Fundação Aquilino Ribeiro, que foi muito agradável. --------------------------------- 

----- Congratulou-se pelo facto de Moimenta da Beira aparecer em programas televisivos e 

de rádio, nomeadamente no programa “Terra a Terra TSF”, já no próximo sábado. Para 

aqueles que entendem que estas atividades da Câmara Municipal não passam de 

propaganda, lembrou a rábula do pato e da galinha: apesar dos ovos de pata serem muito 

mais nutritivos do que os da galinha, a última vende-os muito mais, atendendo a que, 

quando põe o seu ovo, o anuncia. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Sugeriu a integração na agenda de uma próxima sessão, de um ponto acerca da 

situação de degradação em que se encontram os centros de muitas aldeias deste 

Município. Desafiou o Senhor Presidente da Câmara Municipal a divulgar os incentivos 

existentes para a reconstrução destas edificações degradadas, no sentido de se evitar um 

determinado número de situações desagradáveis, a nível de salubridade, e de se prevenir 
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a derrocada e eventual ferimento de alguma criança. Observou que, caso não haja 

acolhimento desses incentivos por parte da população, será necessário partir para 

penalizações no sentido de solucionar esta situação. --------------------------------------------------- 

----- No que respeita ao comunicado já referido nesta sessão, considerou que se estava a 

dar demasiada importância a um documento cujo valor está patente na sua sigla partidária.  

----- O deputado António Reis informou que, inicialmente, iria fazer um apontamento de 

crónica, em nome dos representantes do CDS, na lista “Unidos Pelo Futuro”, esperando 

que tenha alguns frutos. Observou que o Município de Moimenta da Beira, ao longo dos 

anos, teve momentos de pouca oportunidade, de escassos investimentos, e assistiu, 

pacificamente, à partida dos seus jovens e ao envelhecimento da sua população. Assim, 

defendeu que as ações de charme deverão incluir ações estruturantes, de modo que se 

agarre a oportunidade de concretizar parcerias para sediar a educação e a cultura neste 

Município. Reconheceu que o futuro vai exigir mais austeridade, mais eficiência pública e 

privada, maior redução do erário público e, naturalmente, dos eleitos locais, sendo que, 

provavelmente, 52% dos atuais dirigentes municipais serão eliminados e haverá uma 

redução para quatro vereadores, em prejuízo dos atuais seis vereadores. Assim, sublinhou 

a necessidade de se fazer um conveniente estudo e uma discussão destas medidas de 

austeridade, inclusive nesta Assembleia Municipal, sob pena de as mesmas não serem 

eficazes. Assumindo que as necessidades do País irão obrigar ao municipalismo, à 

descentralização e ao reforço das competências locais, defendeu a prioridade na promoção 

de ações sustentáveis nas instâncias de desenvolvimento, nomeadamente nas áreas da 

saúde, do emprego, da educação, do comércio e da indústria, sempre com o envolvimento 
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das massas críticas do Concelho. A propósito, questionou o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal sobre quais foram as conclusões e as participações no congresso 

dos autarcas portugueses, realizado em Junho último, propondo o agendamento do 

assunto numa próxima sessão. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou, novamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, sobre a existência 

de projetos, para o Município, de caraterização agrícola, de caracterização florestal, de 

desenvolvimento de recursos humanos, de desenvolvimento turístico e de caraterização e 

de desenvolvimento empresarial. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que o CDS, representado por dois deputados municipais, mantém a sua 

disponibilidade de, unido com todos, construir o futuro de Moimenta da Beira, em 

consonância com o slogan da lista “Unidos pelo Futuro”. ---------------------------------------------- 

----- Em continuidade das propostas que vão sendo feitas pelos deputados do CDS, sugeriu 

ao Executivo que desenvolva uma ação de sensibilização para a poupança de água, junto 

dos agrupamentos escolares do Concelho, através da promoção de trabalhos de âmbito 

inter-disciplinar, com o tema “A Água é Vida!”, devendo o trabalho vencedor ser impresso 

em todas as faturas de água. Realçou que esta ação, além de não ter custos, teria um 

grande alcance pedagógico. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Martins começou por sublinhar que todas as suas intervenções visam 

dar novas propostas e ideias, que considera válidas e executáveis, elogiar a obra feita e 

alertar para o que ainda está por fazer, tudo no sentido de contribuir para o fortalecimento e 

o reconhecimento do Concelho de Moimenta da Beira. Deste modo, solicitou que os 
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excertos colocados nas publicações sejam enquadrados nas intenções das suas 

intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pegando na temática da saúde, do bem-estar social e do desporto, conjugados com a 

crescente prática de caminhadas e passeios cicloturísticos, associados ao futuro projeto da 

circular rodoviária externa de Moimenta da Beira, com as esperadas condições mínimas de 

utilização por peões e em ciclovia, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

acerca da sua intenção de criar um projeto continuado, integrado e pensado para todo o 

Concelho, de uma ciclovia segura para todos os praticantes, com a devida colaboração de 

associações, como o Clube Pedaladas. Realçou o interesse em unir a sede do Concelho 

com as Freguesias limítrofes, sugerindo alguns percursos: Moimenta da Beira – Leomil – 

Alvite – Sever; Moimenta da Beira – Paradinha – Castelo; Moimenta da Beira – Arcozelos – 

Vilar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Atendendo às dificuldades anunciadas pelo Governo, questionou o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal se já existe algum plano concertado com as principais instituições 

sociais para identificação dos agregados mais problemáticos e carenciados. Na perspetiva 

de potenciar o Banco de Voluntariado, indagou que ações foram ou serão implementadas 

com vista a ajudar os mais carenciados a ultrapassar as dificuldades emergentes e 

esperadas. Interrogou que tipo de apoio logístico e de aconselhamento financeiro e 

comercial está programado para apoiar as diversas áreas, nomeadamente o comércio, a 

restauração, a oficina, a agricultura, entre ouras, que atravessam sérias dificuldades pelas 

imposições da Troika. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A deputada Teresa Adão questionou o deputado Luís Martins sobre quais as 

publicações a que se referia, quando afirmou que a transcrição das suas intervenções 

estavam descontextualizada. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Luís Martins esclareceu que se referia à última edição da Revista 

“Alcançar”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia sublinhou que não é por causa do 

conteúdo do comunicado sobre a saúde, ainda que algo confuso e inoportuno, com a sigla 

do Partido Social Democrata, que o partido deixa de merecer o mesmo respeito que os 

demais, até porque a maioria dos portugueses o sufragou no último ato eleitoral. -------------- 

----- No âmbito das prioridades estabelecidas com a CIM Douro, questionou o Presidente 

da Câmara Municipal sobre quais são os projetos que o Município decidiu concretizar além 

do Centro Escolar, ou se há outras orientações. --------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua preocupação e oposição à privatização da empresa Águas de 

Portugal, primeiramente pela dívida avultada que este Município e outros têm na aquisição 

de água em alta e tratamento de águas residuais, cuja execução imediata seria dramática 

para o erário destas Autarquias. Acrescentou que, além disso, a operação da privatização 

complica e adia a eventual integração da gestão em baixa, situação que poderia atenuar os 

custos destes recursos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Sublinhou a necessidade de a Assembleia Municipal apoiar o Executivo na reforma 

administrativa, que passará pela redução do número de juntas de freguesia, de modo que, 

atempadamente, se tome a decisão mais acertada. ----------------------------------------------------- 
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----- Questionou quando se irá concretizar o projeto de adaptação das anteriores 

instalações do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.,  para provas de vinhos e outros eventos, 

que muito contribuirão para afirmar e integrar os vinhos e os espumantes numa outra 

dimensão, onde, estrategicamente, se relacionem a gastronomia e o turismo. ------------------ 

----- Em relação à agricultura, nomeadamente à fruticultura, indagou se, na reunião tida 

com os agricultores do Município, houve alguma proposta para solucionar o problema que 

a falta de água constitui para a expansão desta actividade, que ainda é lucrativa e que dá 

nome à região. Defendeu a necessidade de se fazer uma promoção forte e incisiva dos 

Municípios produtores de cerca de 60% da maçã nacional. ----------------------------------------- 

----- Questionou se houve alguma evolução da urgente reorientação da planificação do 

reordenamento da rede educativa, que se encontra desadequada devido às atuais 

restrições financeiras e à diminuição do número de alunos. ------------------------------------------- 

----- Indagou se houve alguma evolução do processo de ligação da E.N. 323 à E.N. 329, 

absolutamente importante para o melhoramento da acessibilidade a Viseu. --------------------- 

----- O deputado Paulo Silva esclareceu que não quis ofender nenhuma sigla partidária na 

sua intervenção, apenas queria dizer que o comunicado era tão desprovido de conteúdo e 

despropositado, que só era justificável com a sigla partidária que estava do seu lado 

esquerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado José Ferreira entrou na sessão e apresentou as suas desculpas pelo 

atraso que se ficou a dever a questões de saúde de um familiar muito próximo. ---------------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal congratulou-se pelas intervenções louváveis, 

realizadas nas sessões da Assembleia Municipal. Sublinhou que tem o mesmo respeito 

pelos outros símbolos partidários que tem pelo seu. ---------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Carlos Bento, informou que as instalações das escolas que 

encerraram pertencem à Câmara Municipal, sendo que a sua cedência a instituições sem 

fins não lucrativos e a Juntas de Freguesia está prevista num regulamento, tendo já sido 

protocolada a cedência de algumas delas. Sublinhou a importância das instituições só 

solicitarem a cedência destas instalações para a sua efetiva utilização. Informou que está a 

ser pensada a possibilidade de, quando houver programas de apoio para o efeito, integrar 

as instalações desocupadas, num projeto de oferta de alojamento turístico, não só com o 

objetivo de gerar alguma receita, mas também para dar alguma vida às aldeias do 

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

----- Em resposta ao deputado Paulo Silva, no que respeita à degradação dos centros das 

aldeias, assumiu que se trata de um problema complexo, atendendo a que os proprietários 

só estão obrigados a fazer obras quando as suas edificações constituem um perigo para 

terceiros e, muitas vezes, optam pela sua demolição para não terem o encargo do 

respetivo Imposto Municipal sobre Imóveis. Sublinhou que o Município, com a aprovação 

do novo Regulamento de Edificações Urbanas, promoveu uma grande desburocratização 

do processo de licenciamento, que só é necessário para edifícios construídos depois do 

ano de mil novecentos e cinquenta e um. Reiterou o seu pedido de divulgação da 

disponibilidade da Câmara Municipal em, quando se justifique, facilitar, incentivar e até 

projetar este tipo de intervenção. ---------------------------------------------------------------------------- 
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----- Em resposta ao deputado António Reis, observou que as questões colocadas são de 

grande abrangência e implicam ações a longo prazo. Esclareceu que, atendendo aos eixos 

prioritários adotados pelo Executivo, nomeadamente a agricultura, a floresta e o setor 

empresarial, o Município leva a cabo ações que não se importa que sejam apelidadas de 

ações de charme, pois considera-as estruturantes. Defendeu a necessidade de ações de 

apoio ao crescimento da produção de maçãs, vinhos, espumantes, produtos com uma 

qualidade acima da média e cujos mercados podem ser expandidos. Defendeu, 

igualmente, a necessidade de se promoverem estes produtos, de modo a expandir o seu 

comércio. Informou que, nas reuniões frequentes que tem com os fruticultores do 

Município, apresentou duas propostas: a venda conjunta da maçã, que permitirá a 

diminuição do seu preço e, com isso, uma maior competitividade, e a construção conjunta 

de estruturas para conservar a maçã no frio. -------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à floresta, comunicou que o Município licenciou diversas plantações 

de eucaliptos que possibilitaram que os espaços de algumas zonas do Concelho se 

tornassem rentáveis. Informou que o Município está também atento à possibilidade de 

incentivar os diversos proprietários a juntarem-se em ações comuns de florestação e de 

defesa da floresta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No que respeita ao envolvimento das massas críticas do Concelho, informou que fá-lo 

constantemente. Sublinhou que faz reuniões constantes com essa massa crítica, estando, 

inclusive, a decorrer, há uns meses, a concertação das organizações do Município no 

sentido de se ciar uma oferta de produtos, relativamente aos quais nem todos têm grandes 

quantidades, destinada a mercados além fronteiras. Revelou que está a ser divulgado um 
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trabalho feito por Moimenta da Beira, conjuntamente com outros operadores da região, em 

países africanos. Lembrou que este tipo de iniciativos, se tiver efeitos, será, naturalmente, 

a médio/longo prazo. Congratulou-se por Moimenta da Beira e a região em que a mesma 

se insere estarem abertas a todos os mercados, esforçando-se por ter neles uma posição 

competitiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à promoção de uma ação de sensibilização para a poupança de água, junto da 

comunidade escolar, reconheceu ser uma boa sugestão, que não envolve custo e que irá 

reforçar as ações anteriormente realizadas. --------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado Luís Martins, quanto à incorreção das suas declarações 

transcritas numa das revistas “Alcançar”, confessou que é apenas responsável pelas suas 

notas de abertura e pela sua estrutura, não intervindo no seu conteúdo. Assegurou que 

exige imparcialidade nos seus artigos e que irá solicitar uma maior atenção ao setor 

responsável pela sua redação. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à realização de uma ciclovia que una todo o Concelho, concordou tratar-se de 

uma boa ambição, a prazo. Atualmente, informou estar projetada a construção de duas 

ciclovias e passeios no Município: na circular externa de Moimenta da Beira, em toda a sua 

extensão, ligando o lugar da Barroca, a Quinta da Vitelinha e Leomil, e em toda extensão 

da Barragem do Vilar. Assumiu que, ainda que as obras sejam realizadas faseadamente, 

deverão ser projetadas globalmente e que é preferível ter alguns projetos que não se 

realizem do que deixarem de se realizar obras, por não se terem os devidos projetos. ------- 

----- Relativamente ao plano concertado com as IPSS’s, informou que o Município não tem 
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praticamente nenhuma competência na ação social, o que discorda, atendendo a que se 

trata de uma ação de proximidade com as pessoas. Ainda assim, esclareceu que a Câmara 

Municipal faz, através da rede social, uma ação permanente junto das IPSS’s que, por sua 

vez, prestam um serviço de grande qualidade no Município. ------------------------------------------ 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, informou que terão 

oportunidade de visitar as instalações o novo Centro Escolar de Moimenta da Beira, com 

dezanove salas, catorze para o primeiro ciclo e cinco para o pré-escolar, dimensionado 

para poder, quando e se houver necessidade, receber alunos de outras escolas do 

Concelho que sejam forçadas a fechar. Sublinhou que o Município está limitado ao 

financiamento de que dispõe, atualmente cerca de € 700.000,00 (setecentos mil euros) 

para a Barragem do Vilar e cerca do mesmo valor para o parque industrial. Deste modo, 

não tendo expensas próprias para construir centros escolares, a única forma de concretizar 

a construção de outro centro escolar seria retirar o financiamento a outras áreas. 

Concordou com a eventual reformulação da Carta Educativa, que se encontra desajustada 

da atual realidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Manifestou o seu total desacordo com a eventual privatização das Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro, uma vez que comprometeria o já complexo processo de negociação 

do pagamento da volumosa dívida dos Municípios, bem como das tarifas praticadas por 

aquela empresa (que constituem o dobro das tarifas médias nacionais). Acrescentou que, a 

eventual entrega do abastecimento da água, em baixa, a privados poderia implicar a perda 

do investimento que este Município tem projetado para o combate às fugas e aos 

desperdícios. Deste modo, sublinhou a necessidade urgente de se alterarem as condições 
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contratuais de abastecimento de água, acordadas com aquela empresa, sob pena de os 

Municípios, que ainda não o fizeram, entrarem em incumprimento e abandonarem este 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que a Câmara Municipal se mantém empenhada em, conjuntamente com a 

Cooperativa Agrícola do Távora, e com o apoio da Associação Portuguesa dos Municípios 

do Vinho, desbloquear a aquisição das instalações do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., de 

modo a criar um espaço de degustação de vinhos, espumantes e produtos regionais. -------- 

----- Relativamente ao IC26, comunicou que o respetivo estudo do impacto ambiental 

reiterou a necessidade e urgência da sua execução, mantendo uma proeminência favorável 

ao Concelho de Moimenta da Beira, com a criação de três nós. Ainda assim, lembrou que 

não há uma perspetiva imediata da sua realização, atendendo à situação de crise que o 

País atravessa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à ligação de Moimenta da Beira a Viseu, reiterou que, nas reuniões realizadas 

com as Estradas de Portugal e elementos do Governo, foi informado da sua inviabilidade 

em termos ambientais, considerando, ainda assim, que esta inviabilidade se deve à falta de 

recursos financeiros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Reis citou o seguinte provérbio “A paciência é uma raiz amarga, 

mas tem frutos muito doces” e informou considerar que o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal não respondeu à sua questão: se existe ou não um estudo de caraterização das 

áreas que referiu. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Atendendo ao avançar das horas, o Presidente da Assembleia Municipal propôs um 
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intervalo para almoço às treze horas, tendo a sessão sido reiniciada pelas quinze horas. --- 

----- A deputada Teresa Adão propôs um voto de pesar pelo falecimento do pai do Senhor 

Vereador, Joaquim Coelho, o qual foi aprovado, por unanimidade. --------------------------------- 

----- O deputado Hildérico Coutinho sugeriu que este Município realizasse um evento 

promotor da maçã, já realizado em Inglaterra, com alguns tipos de fruta, que consiste em, 

numa determinada data, ser lançado o desafio das pessoas apanharem as maçãs que 

quiserem diretamente nos pomares do Concelho e pagarem as que quiserem levar ao 

respetivo produtor. Defendeu que este tipo de evento é facilmente divulgado por todo o 

país pela imprensa, que valoriza estas iniciativas sem custos. --------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia reiterou a sua questão quanto à existência 

de propostas alternativas por parte dos futicultores do Município, no sentido de ser 

ultrapassado o problema de falta de água para expansão da sua atividade. -------------------- 

----- Congratulou-se com as comemorações da Fundação Aquilino Ribeiro, manifestando a 

opinião de que se deverá apostar na promoção do escritor, ainda que para tal seja 

necessário sacrificar alguns fundos comunitários dirigidos a outros setores. -------------------- 

----- Atendendo a que, atualmente, as iniciativas para o impulsionamento empresarial 

escasseiam, defendeu a criação prioritária de um espaço para micro e pequenas 

empresas, que incorpore um espaço para a formação e criação de projetos, mesmo que 

isso implique o adiamento da expansão do Parque Industrial. ---------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal agradeceu pela sugestão do deputado Hildérico 
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Coutinho, informando que irá propô-la aos produtores e organizações comerciais deste 

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

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, manifestou a sua 

concordância com a imperativa necessidade de se aumentar a capacidade de rega, para 

alargar a produção da maçã no Município. Reconhecendo a dificuldade e a morosidade 

para, atualmente, se conseguir a aprovação de uma comparticipação para um projeto 

nesse sentido, informou que o Município está a estudar a hipótese de instalar pequenas 

reservas de água, nas áreas em que o Concelho tenha uma produção frutícola apreciável. 

Informou, ainda, que o Município está, igualmente, a estudar a possibilidade de dar 

respostas locais aos prejuízos advenientes das geadas, que atualmente são cobertos pelos 

seguros. Comunicou que está, também, a ser estudada a hipótese de se propor, ao 

Ministério da Agricultura, a cedência de parte dos recursos financeiros que o mesmo 

investe em seguros agrícolas, tendo em vista a cobertura dos pomares, para os proteger de 

granizos e geadas e, eventualmente, a prazo, a angariação de recursos para os próprios 

seguros. Lembrou, ainda, da necessidade do Município ter boas acessibilidades agrícolas 

para o transporte da fruta. Nesse sentido, e atendendo a que as candidaturas de 

comparticipação de cinco caminhos no Município foram reprovadas, por falta de verbas, 

sublinhou a necessidade de se conseguirem brevemente apoios do PRODER ou do 

Ministério da Agricultura, caso contrário, terá que o Município dispor dos escassos recursos 

que tem para, à semelhança do que acontecerá com a questão da rega, solucionar este 

problema. Garantiu que, dentro de meia dúzia de anos, com ou sem apoios, as áreas 

intensamente produtivas do Município terão acessibilidades devidamente pavimentadas. --- 
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----- Informou que, apesar de não haver possibilidade de se realizar rapidamente o projeto 

para a Fundação Aquilino Ribeiro por falta de recursos financeiros, têm sido levadas a cabo 

ações que, a prazo, darão mais visibilidade à vida e à obra do escritor, bem como aos 

Municípios integrados na Fundação. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que foi adquirido um terreno, entre o campo de futebol e o parque 

industrial, onde está a ser colocado aterro, para a implantação de um edifício com espaços, 

que poderão ser arrendados por micro e pequenas empresas, que não disponham de 

recursos financeiros para adquirir um lote para a sua instalação. Esclareceu que, dada a 

prioridade deste projeto, o seu financiamento far-se-á com a verba destinada à ampliação 

do Parque Industrial, no âmbito do QREN, ou, caso não se possa recorrer à mesma, a 

Câmara Municipal terá que recorrer a meios próprios para o efeito. Assegurou que a 

Câmara viabilizará a cedência de lotes sempre que se efetivar essa necessidade. ----------- 

----- Acrescentou que a Câmara Municipal está a negociar com a empresa que pretende 

instalar um Parque Eólico no Município, a contrapartida de um adiantamento, no valor de 

cerca de € 1.000.000,00 (um milhão de euros), sendo que desse valor será constituído um 

fundo, cujo rendimento será colocado à disposição das empresas que queiram instalar-se 

no Parque Industrial deste Município, nos termos de um regulamento municipal que será 

criado para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Passô frisou que a escola de Passô está 

protocolada e que a escola de Sanfins tem ainda o Jardim de Infância, que é uma questão 

pedagógica que é necessário articular. --------------------------------------------------------------------- 



 
Fl. 

__________   
2011.09.28 

 
Livº . 09 

 
 
 

                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 

 

 

157

----- Quanto à agricultura e fruticultura, sublinhou a necessidade de os produtores 

chegarem a acordo entre si quanto à estratégia a adotar para o progresso da sua 

actividade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Dois do Período da Ordem do Dia, com vista à “Apreciação da 

informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a actividade do Município”. ------ 

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

intervenções acerca da informação em apreço. ---------------------------------------------------------- 

----- Congratulou-se com o financiamento de 80% do Centro Escolar, ainda que seja só 

para a sua construção. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Questionou o Presidente da Câmara Municipal se o Parque Desportivo de Moimenta 

da Beira só será contemplado com 34% de financiamento, o que considerou ser 

preocupante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal confirmou a percentagem de financiamento da 

referida obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo inscrições para este ponto, passou-se ao Ponto Três, do Período da 

Ordem do Dia, com vista à “Fixação da taxa do IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis – a 

aplicar em 2012”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal lembrou que o referido documento estava a ser 

disponibilizado à Excelentíssima Assembleia Municipal, com a antecedência necessária 

para a sua devida apreciação, conforme se havia comprometido no ano anterior. 
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Esclareceu que as taxas propostas são as mesmas do ano anterior e que se espera 

arrecadar com esta receita um valor semelhante ao conseguido no ano passado. ------------- 

----- Não havendo inscrições, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a 

“Fixação da taxa do IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis – a aplicar em 2012”, tendo a 

mesma sido aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, depois, ao Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia, com vista à 

“Aprovação do novo Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira com as Juntas de 

Freguesia”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por informar que a proposta apresentada 

foi consensualizada com os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia. Comunicou 

que, de acordo com o escalão de rendimentos das Freguesias, era concedido um escalão 

de investimento máximo nos protocolos, o que, por sua vez, originava uma taxa máxima de 

comparticipação das obras candidatadas. Informou que, para o cálculo dos rendimentos 

das Freguesias, eram tidos em consideração o Fundo de Financiamento das Freguesias, o 

Fundo de Coesão Municipal (que é o valor que a Câmara Municipal transfere para as 

Juntas de Freguesia) e as receitas próprias. Comunicou que, uma das alterações propostas 

é a exclusão do cálculo das receitas próprias, tendo em vista tornar o processo de cálculo 

menos burocrático e mais célere. Acrescentou que foram suprimidos dois dos cinco 

escalões previstos, uma vez que não correspondiam às receitas de nenhuma das 

Freguesias: o primeiro, que estipulava um máximo de € 21.000,00 (vinte e um mil euros) e 

o segundo, que englobava receitas entre € 45.000 (quarenta e cinco mil euros) e € 
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50.000,00 (cinquenta mil euros). Assim, a proposta agora apresentada prevê três escalões 

de receitas: o primeiro escalão, para receitas até € 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos 

euros), a que corresponde uma taxa de comparticipação de 70% e o valor máximo elegível 

de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros); o segundo escalão, para receitas entre € 

37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos euros) e € 50.000,00 (cinquenta mil euros), a que 

corresponde uma taxa de comparticipação de 60% e o valor máximo elegível de € 

60.000,00 (sessenta mil euros); e o terceiro escalão, para receitas superiores a € 50.000,00 

(cinquenta mil euros), a que corresponde uma comparticipação de 50% e o valor máximo 

elegível de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros). ----------------------------------------------------- 

----- Sublinhou que estas alterações não implicam nenhuma mudança dos escalões em que 

as Juntas de Freguesia estavam anteriormente posicionadas. --------------------------------------- 

----- Mais informou que esta proposta clarifica a possibilidade de as Juntas de Freguesia 

poderem optar pelo escalão inferior ao que estão posicionadas, o que lhes permitirá 

beneficiarem da taxa de comparticipação correspondente ao escalão escolhido, havendo 

assim uma flexibilização das opções das Freguesias. -------------------------------------------------- 

----- Comunicou que os referidos protocolos representam um investimento global na ordem 

dos € 800.000,00 (oitocentos mil euros), um investimento pesado, mas que coloca as 

Freguesias em igualdade de circunstâncias. -------------------------------------------------------------- 

----- Declarou que, até ao final deste mandato, há a garantia de se celebrar mais um 

protocolo com as Juntas de Freguesia, e tentará, ainda, reunir condições para que haja 

mais um protocolo para todas as Freguesias. ------------------------------------------------------------- 
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----- Acrescentou que, com o objetivo de incrementar a economia do Município, a Câmara 

Municipal, mantendo sempre a liberdade de opção dos investimentos, dará uma majoração 

de 10% aos projetos escolhidos que incidam diretamente na melhoria das condições dos 

equipamentos ou infra-estruturas relacionados com a produção de bens e serviços 

transacionáveis, como, por exemplo, para a pavimentação de caminhos agrícolas e para a 

beneficiação de florestas. Esta majoração pode ser adicionada ao valor máximo da taxa de 

comparticipação ou, em alternativa, ao valor máximo elegível. --------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia reconheceu que os aludidos protocolos 

são um instrumento, não só de partilha de responsabilidades, como também de 

aproximação de políticas de proximidade, de repartição mais justa dos recursos 

disponíveis, de rentabilização dos meios e de empregabilidade local. ------------------------------ 

----- Sublinhou que o benefício das Juntas de Freguesia poderem optar por um escalão 

inferior de rendimento deve ser concedido uma única vez para cada projeto. -------------------- 

----- Recomendou ao Presidente da Câmara Municipal que as minutas dos protocolos 

celebrados, depois de assinadas, sejam ratificadas na Assembleia Municipal, tendo em 

vista a salvaguarda da legalidade de projetos que, eventualmente, não se enquadrem, de 

forma evidente, no âmbito das atribuições e competências das Juntas de Freguesia. --------- 

----- O deputado António Henrique Cardoso congratulou-se com a proposta do Presidente 

da Câmara Municipal acerca dos caminhos agrícolas. Questionou se o Presidente da 

Câmara incentivou as Juntas de Freguesia de Leomil e de Sever a pavimentarem o 

caminho agrícola que liga Paraduça a Arcas. ------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado José Agostinho Gomes 

Correia, informou que, apesar de não ser obrigatório, poderá remeter à Assembleia 

Municipal uma proposta global, respeitante aos protocolos com todas as Juntas de 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado António Henrique Cardoso, sublinhou que cada Junta de 

Freguesia tem a liberdade de fazer as suas opções quanto às obras a protocolar com a 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Não havendo mais inscrições, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à 

votação a “Aprovação do novo Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira com as 

Juntas de Freguesia”, tendo o mesmo sido aprovado, por unanimidade. -------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que os Serviços, com base em alguns 

pareceres, já solicitaram aos membros da Assembleia Municipal que são funcionários 

públicos no ativo, a entrega do comprovativo dos seus rendimentos, com vista ao cálculo 

da retenção a efetuar no valor das suas senhas de presença. Deste modo, solicitou que 

todos os membros da Assembleia Municipal nessa situação, entregassem o referido 

documento, com vista à liquidação das referidas senhas de presença. ---------------------------- 

----- Quanto aos funcionários já aposentados da função pública, comunicou que há 

pareceres que defendem que os mesmos não têm direito ao valor das senhas de presença, 

visto que não podem ter rendimentos públicos de duas proveniências. Ainda assim, e 

atendendo a que há, também, pareceres que defendem o contrário, pensa que se deverá 

aguardar um esclarecimento mais definitivo desta situação. Lembrou que os referidos 
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funcionários continuam a ter direito ao respetivo subsídio de transporte. -------------------------- 

----- Comprometeu-se a remeter cópias dos referidos pareceres aos membros da 

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

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva defendeu que se poderá pagar aos 

funcionários públicos no ativo as referidas senhas de presença, atendendo a que a 

apresentação do comprovativo dos rendimentos é da sua responsabilidade. -------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que ainda não se procedeu ao 

pagamento das senhas de presença aos funcionários públicos no ativo, para evitar a 

posterior devolução do valor da retenção a que houver lugar, de acordo com o rendimento 

de cada membro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia realçou o caráter ofensivo desta 

discriminação, defendendo que as senhas não se podem considerar uma remuneração, 

pelo que não se pode argumentar a suspensão do seu pagamento por acumulação de 

remunerações. Sugeriu, então, que se solicite um parecer ao Director Geral da 

Administração Autárquica acerca desta situação. -------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal realçou o caráter ultrajante desta medida. Sugeriu 

que não se proceda ao pagamento das senhas de presença aos membros que são 

aposentados da função pública, até à próxima reunião, uma vez que poderá haver alguma 

mudança ou esclarecimento acerca do assunto, até essa data. -------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal concordo que esta medida é ultrajante e revela 
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a crise em que se encontra o conceito de Democracia. ------------------------------------------------ 

----- Passou-se ao Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia, com vista à “Visita às obras 

do CENTRO ESCOLAR e do COMPLEXO DESPORTIVO”. ------------------------------------------ 

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das dezassete horas, da 

qual se lavrou a presente Acta, que vai ser assinada nos termos da Lei. -------------------------- 
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