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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE SETEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZ ======================================================== 

ACTA N.º 04/10 

========== Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, 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 respectivo 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, Hugo Alexandre Gomes Alves Cardoso, Joaquim Filipe dos Santos Rodrigues e 

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

----- A Primeira Secretária, Teresa Adão, introduziu algumas alterações propostas à acta da 

Sessão Ordinária, realizada em trinta de Abril do corrente ano, após o que, posta à 

votação, a mesma foi aprovada, por maioria, com trinta e cinco votos a favor e duas 

abstenções dos membros que não estiveram presentes, António Reis e Basílio Carvalho. – 

----- Após introdução de algumas alterações à acta da Sessão Ordinária, realizada em trinta 

de Junho do corrente ano, a mesma foi aprovada, por maioria, com trinta e três votos a 

favor e quatro abstenções dos membros que não estiveram presentes, Maria Teresa Adão, 

Rui Jorge Laureano, Susana Morais e Marcelino Ferreira. -------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que o relatório elaborado pela I.G.A.L. 

– Inspecção Geral das Autarquias Locais, no âmbito da inspecção realizada à Câmara 

Municipal, se encontra disponível para consulta nos serviços, uma vez que contém matéria 

classificada como confidencial. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou, ainda, que irá realizar-se uma reunião com os Presidentes das Assembleias 

Municipais do Distrito de Viseu, precedida de um jantar, em Moimenta da Beira, no dia oito 

de Novembro do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou as seguintes propostas de votos de pesar, elaboradas pelo deputado 

Manuel Ferreira Pinto, que a Assembleia Municipal assumirá como suas, se o entender: ---- 

----- Pelo falecimento da Senhora Arminda Lopes Ferreira, mãe do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- “No passado dia vinte e um de Agosto faleceu, na Vila de Alvite, a Senhora Dona 

Arminda Lopes Ferreira, pessoa bondosa de extrema dedicação à família e às causas 

comunitárias, era mãe extremosa do Senhor José Eduardo Lopes Ferreira, Presidente da 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira. A Assembleia Municipal, nesta hora difícil para a 

Excelentíssima família, apresenta sentidas condolências ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, propondo um voto de pesar pelo falecimento de sua mãe. Propõe ainda que esta 

deliberação seja enviada ao Executivo Municipal e à Família.” --------------------------------------- 

----- Pelo falecimento do Senhor José António Amante da Costa, que foi Presidente da 

Junta de Freguesia de Moimenta da Beira e, como tal, membro da Assembleia Municipal: -- 
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----- “A Assembleia Municipal propõe um voto de pesar pelo falecimento do concidadão e 

munícipe José António Amante da Costa, que exerceu funções autárquicas como membro 

desta Assembleia Municipal e como Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da 

Beira. Nesta hora de luto e dor, a Assembleia Municipal apresenta à família, na pessoa de 

sua esposa e filho, as condolências.” ------------------------------------------------------------------------ 

----- As referidas propostas foram aprovadas por unanimidade. ------------------------------------- 

----- De seguida, entrou-se no período “Antes da Ordem do Dia”, tendo o Presidente da 

Assembleia Municipal aberto uma ronda de inscrições. ------------------------------------------------ 

----- O membro Manuel Ferreira Pinto reconheceu o valor promocional que teve a iniciação 

de uma etapa da Volta a Portugal em Bicicleta em Moimenta da Beira. No entanto, 

verificada ainda a realização das comemorações do Centenário da República e o Dia do 

Município, apelou a uma maior ponderação na realização de eventos culturais, dada a 

situação financeira do Município. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado José Agostinho Gomes Correia, começando por 

manifestar a opinião de que foi precipitado o encerramento das três escolas básicas no 

Município, por falta de alunos. Defendeu que deveria ser aplicado o princípio de integração 

dos ensinos básico e pré-primário, verificado também na concepção dos centros escolares, 

que possibilitaria, por exemplo, a conservação do estabelecimento de ensino de Vilar, que 

tinha um total de vinte e dois alunos: nove no ensino básico e treze no ensino pré-primário. 

Sublinhou a necessidade de se realizar, primariamente, uma reflexão sobre o novo 

ordenamento da carta educativa, para, posteriormente, em função dos recursos 
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disponíveis, serem mantidas as escolas com mais de vinte alunos e acolhidos os restantes 

alunos nos dois ou três centros escolares a construir no Município. -------------------------------- 

----- Informou considerar que não são benéficas as posições públicas tomadas pelo Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal nos artigos de opinião, publicados no Jornal Beirão, 

acerca do seu desejo deste Município pertencer à região de Viseu, uma vez que o mesmo 

está ligado ao espaço do Norte, na NUT2 e na NUT3 Douro. Manifestou a opinião de que o 

Município só deverá adoptar uma posição quando se realizar o processo de regionalização.  

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha informou que os custos tidos com a 

iniciação de uma etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, em Moimenta da Beira, só 

deverão ser objecto de crítica ou de louvor, após os esclarecimentos prestados pelo 

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

----- Solicitou a publicação das actas da Assembleia Municipal, em falta, no site deste 

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

----- Sugeriu que a assinatura do ponto fosse realizado no final da sessão para evitar que 

alguns elementos se ausentem antes do seu término. ------------------------------------------------- 

----- A deputada Teresa Adão, enquanto membro da Assembleia Municipal e, 

consequentemente, representante da voz do povo, manifestou o reconhecimento público 

pelo trabalho que o Excelentíssimo Município, na pessoa do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, tem vindo a desenvolver. Congratulou-se com o facto de jornais, como o Jornal 

do Centro e o Expresso, publicarem notícias acerca do Concelho. Informou que a 

população, de uma maneira geral, está muito contente com o trabalho desempenhado pelo 
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Executivo, nomeadamente no que respeita à divulgação do Município. Informou considerar 

que os eventos do Verão Total, em Moimenta da Beira, e do Dia do Município, na Feira de 

São Mateus, proporcionaram uma ampla divulgação dos produtos do Concelho. Manifestou 

a opinião de que um dos pontos altos da comemoração do Centenário da República foi a 

vinda do Doutor Mário Soares a Soutosa. ------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado Manuel Ferreira Pinto esclareceu que a sua intervenção não visava pôr em 

causa o valor dos eventos, mas sim o apelar para que haja moderação na sua realização, 

tendo em conta o actual quadro financeiro do País e do próprio Município. Sublinhou a 

necessidade de se proceder a uma gestão financeira equilibrada que permita colmatar as 

necessidades básicas, que passam pelo bem-estar das crianças e dos idosos. ----------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia sublinhou a necessidade de serem 

avaliadas as restrições que advirão da aplicação do PEC3, de modo que o Município possa 

proceder à eventual reprogramação de alguns investimentos expectáveis. Observou que, 

com todas estas contracções, os Municípios que eram os grandes motores de 

desenvolvimento, principalmente nas zonas mais periféricas, deixarão de o ser, e que o 

tecido empresarial que fomentava as economias regionais vai ver a sua actuação mais 

condicionada devido à aplicação de impostos. ----------------------------------------------------------- 

----- Congratulou-se com a aposta na promoção dos produtos do nosso território e 

sublinhou a importância do seu reforço, lembrando que o Executivo anterior também levou 

a cabo várias acções nesse sentido. Manifestou a sua disponibilidade para desafiar alguns 

produtores a afirmarem-se no mercado externo. --------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que aceita a sugestão do Presidente 

da Junta de Paradinha quanto à assinatura das presenças no final da sessão. ----------------- 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, defendeu que não escreve 

para o jornal na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal e que o artigo versado 

não põe em causa o seu cargo, contendo uma ligeira referência, ainda que convicta, ao 

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

----- Congratulou-se com o contributo do Executivo para a promoção do Município, 

defendendo que o seu desenvolvimento passa, não pela realização de obras faraónicas, 

modelo que provou não dar resultados, mas sim pelo investimento nas suas pessoas de 

modo a ser combatida a tendência de envelhecimento e desertificação que se verifica na 

maioria das regiões do interior. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara agradeceu o voto de pesar apresentado respeitante ao 

falecimento de sua mãe. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Congratulou-se pelas intervenções verificadas que permitem a compreensão dos 

pontos de vista de cada um sobre os temas abordados. ----------------------------------------------- 

----- Terminando hoje o período crítico de risco de incêndios no país, agradeceu 

publicamente pela forma como os Bombeiros Voluntários e os Senhores Presidentes das 

Juntas das Freguesias afectadas diligenciaram o seu combate. Não obstante, informou 

que, compulsados os dados fornecidos pelo Gabinete Florestal, constatou-se que arderam 

cerca de 1577 hectares de floresta no Município, pelo que há necessidade de se proceder, 

não só ao combate dos incêndios, mas, principalmente, à sua prevenção. Assim, apelou ao 



 

Fl. 

__________   

2010.09.30 

 
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 

 

 

466 

empenho dos Presidentes das Juntas de Freguesia na promoção de diligências nesse 

sentido, disponibilizando o apoio possível da Câmara Municipal, para o efeito. ----------------- 

----- Em resposta às considerações do Deputado Manuel Ferreira Pinto, relativas à 

promoção de eventos por parte da Câmara Municipal, informou que a sua realização está 

incluída numa estratégia de desenvolvimento do Município, de médio e longo prazo, 

constituindo um instrumento de apoio às actividades económicas. Sublinhou a necessidade 

de se fazer uma aposta no que diferencia a economia do Município de modo a torná-la 

competitiva. Relativamente às apostas do Município na cultura, abordou, a título de 

exemplo, a estratégia adoptada para o desenvolvimento da Fundação Aquilino Ribeiro, que 

lhe parece ter grandes potencialidades. -------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que o Município decidiu dar uma contribuição notável nas Comemorações do 

Centenário da República, atendendo aos republicanos de vulto que teve. Evidenciou que a 

conferência, organizada no âmbito das referidas comemorações, aconteceu na sede da 

Fundação Aquilino Ribeiro com vista à sua promoção, o que acarretou despesas inerentes 

à colocação de uma tenda no local e à compra de géneros alimentícios para o jantar. 

Informou, ainda, que os conferencistas vieram a expensas próprias, não tendo sido 

realizada qualquer despesa com os mesmos. ------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à organização da partida de uma das etapas da Volta a Portugal em 

Bicicleta, em Moimenta da Beira, e à participação no programa televisivo “Verão Total”, 

informou que o Município negociou com a empresa promotora um determinado valor, tendo 

várias empresas e algumas instituições do Concelho contribuído para o pagamento dessa 

despesa, com a contrapartida da divulgação dos seus produtos. A título comparativo, 
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constatou que este evento tem menos encargos do que os inerentes à participação de um 

artista médio nacional nas festas do S. João. Mais informou que a participação neste 

evento está inserida na estratégia adoptada pelo Município para divulgar os seus produtos 

e os seus serviços, assim como para cativar e acolher os seus emigrantes. Agradeceu pela 

colaboração das Associações e Juntas de Freguesia na organização deste evento. ----------- 

----- Relativamente às necessidades básicas, informou que a sua estratégia passa por 

assegurá-las, reservando, no entanto, alguns meios para apostar na promoção do 

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

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

encerramento das escolas com menos de dez alunos foi uma opção tomada com o 

objectivo de não haver quatro anos lectivos por turma e, ao mesmo tempo, se conseguir 

manter uma estratégia de proximidade. Lembrou que as escolas encerradas foram as de 

Vilar, Castelo e Sanfins. Comunicou que, com o objectivo de reforçar a sustentabilidade 

das escolas de acolhimento, foi proposto o encaminhamento dos alunos da escola de Vilar 

para a escola de Baldos, dos alunos da escola de Sanfins para a escola de Sever e dos 

alunos da escola de Castelo para a escola de Leomil. Manifestou o seu pesar por estas 

propostas terem sido rejeitadas por Vilar e Castelo. ----------------------------------------------------- 

----- No que respeita à reorganização da rede escolar, reiterou a necessidade de ser 

acordada a localização de mais um ou dois centros escolares no Município, além do 

projectado para Moimenta da Beira, com vista a ser requerido o respectivo financiamento 

junto do Ministério da Educação. Assegurou que, enquanto não se verificar a construção 

destes centros escolares, continuará a tomar as medidas necessárias para que todas as 
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escolas tenham boas condições de ensino e de aprendizagem. ------------------------------------- 

----- Relativamente ao Centro Escolar de Moimenta da Beira, informou haver já um parecer 

positivo do JEP sobre a sua construção, com catorze salas para o primeiro ciclo e duas 

salas para o pré-escolar. Assim, manifestou o desejo de, após a próxima reunião a ter com 

a Comissão Executiva da CIM Douro, estar em condições de abrir um concurso para o 

respectivo financiamento, de modo a iniciar esta obra que pretende ver terminada até ao 

final do ano lectivo de dois mil e doze. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Informou estar prevista uma intervenção na Escola Secundária que passa pela sua 

reformulação completa, manifestando o desejo da mesma se confirmar, uma vez que 

asseguraria a durabilidade das respectivas infra-estruturas. ------------------------------------------ 

----- Relativamente ao peso da contenção, anunciada pelo Governo para o orçamento de 

dois mil e onze, nas finanças do Município, informou perspectivar um corte na ordem dos 

5%, havendo ainda medidas auxiliares como o congelamento dos projectos em carteira, 

pelo menos até ao final do ano. Ainda assim, informou que o Executivo está determinado a 

fazer o que estiver ao seu alcance em prol do desenvolvimento do Município. ------------------ 

----- No que respeita à participação no evento “Dia do Município”, realizado na Feira de S. 

Mateus, em Viseu, informou que a Câmara Municipal gastou poucas centenas de euros 

com o aluguer do espaço, tendo contado com o apoio logístico e financeiro dos 

participantes. Agradeceu pelo empenho e contributo prestados por algumas Juntas de 

Freguesia e Associações. Comunicou que, no próximo ano, irá propor aos produtores da 

maçã a possibilidade de, na realização deste evento, se oferecer uma maçã a cada 
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visitante, com intuito de promover este produto. ---------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à relação custos/benefícios tidos com a partida de uma das etapas da 

Volta a Portugal em Bicicleta neste Município, informou considerá-la incomensurável, 

atendendo a que proporcionou uma ampla divulgação dos produtos locais, nos mais 

variados meios de comunicação, que seria extremamente onerosa se houvesse lugar ao 

seu pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Deputada Maria Modesta Silva manifestou o seu agradecimento público às pessoas 

que, não fazendo parte de nenhuma associação ou instituição, colaboraram na organização 

dos eventos versados. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Reis manifestou a opinião de que Moimenta da Beira tem de 

efectivamente divulgar as suas potencialidades, investindo no conhecimento, no retorno e 

no reconhecimento da qualidade dos seus produtos. Informou considerar necessária esta 

alavanca política para serem projectados o desenvolvimento empresarial e a venda dos 

produtos locais. Apelou à alteração das mentalidades no sentido de serem partilhados 

dificuldades e sucessos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal, sobre a actividade do 

Município, nos termos da alínea e), do n.º 1, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo dúvidas, nem comentários a apresentar acerca do ponto anterior, entrou-

se no Ponto Dois, com vista à apreciação do “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
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Infracções Conexas”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que o Plano apresentado visa dar 

cumprimento à recomendação, aprovada pelo Conselho de Prevenção para a Corrupção, 

de acordo com a qual os Municípios e as entidades gestoras de dinheiros públicos deverão 

aprovar o seu próprio Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas. 

Esclareceu que o Plano apresentado resulta da junção de sugestões recolhidas nos vários 

serviços e de acertos realizados em sede de reunião de Câmara Municipal. Informou que 

este documento foi criado no sentido de permitir a monitorização de cada um dos serviços 

sobre esta problemática da corrupção e das infracções conexas. ----------------------------------- 

----- Posto à votação, o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas foi 

aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Entrou-se no Ponto Três, com vista à “Ratificação dos Estatutos da Associação 

Regional de Municípios do Vale do Távora, bem como a eleição de cinco membros da 

Assembleia para constituição da respectiva Assembleia Intermunicipal”. -------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que a necessidade de ratificação dos 

estatutos da Associação Regional de Municípios do Vale do Távora, da qual o Município 

faz parte, advém do novo enquadramento das associações de fins específicos, dado pela 

Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto. Assim, estando aquela Associação moribunda e tendo 

ainda a seu cargo algumas diligências resultantes de projectos anteriores, designadamente 

alguns pagamentos a fazer e alguns contenciosos a desenvolver, informou considerar ser 

de todo o interesse a ratificação dos seus estatutos e consequente reanimação. -------------- 
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----- O Presidente da Assembleia Municipal, no que respeita à eleição de cinco membros 

para a referida Associação, advertiu que, de acordo com a orientação dada pelos juristas 

da Câmara Municipal, são passíveis de eleição apenas os membros do colégio eleitoral, 

sendo excluídos os membros da Assembleia Municipal por inerência, ou seja, os 

Presidentes da Juntas de Freguesia. Deste modo, propôs a eleição, por escrutino secreto, 

de três elementos do PS e de dois elementos da Coligação PSD/CDS, sendo eles: Teresa 

Adão, Paulo Silva, António Rebelo e Cristina Conde. --------------------------------------------------- 

----- Posta à votação a ratificação dos Estatutos da Associação Regional de Municípios do 

Vale do Távora, a mesma foi aprovada por maioria, com dezanove votos a favor e os 

restantes contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posta à votação a integração dos cinco membros propostos na Assembleia 

Intermunicipal da Associação Regional de Municípios do Vale do Távora, a mesma foi 

aprovada, por maioria, com um voto branco, um voto contra, sendo os restantes votos a 

favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Quatro, com vista à apreciação da “Alteração ao Mapa de 

Pessoal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal explicou que a proposta de alteração ao Mapa de 

Pessoal não foi apresentada aquando do Orçamento para o ano de dois mil e dez, uma vez 

que o seu Executivo tinha tomado posse havia pouco tempo, não tendo ainda a noção da 

necessidade desta alteração. Esclareceu que a proposta de alteração do Mapa de Pessoal 

visa assegurar o preenchimento de lugares considerados indispensáveis ao bom 
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funcionamento dos serviços, prevendo, para o efeito, um lugar por tempo indeterminado 

para os colaboradores cujos contratos a termo certo estão a terminar e não são 

susceptíveis de renovação. Informou que, nesta alteração, está também contemplado um 

lugar de especialista informático, criado com o intuito de estimular os colaboradores desta 

área de intervenção, por considerá-la uma ferramenta indispensável para o Município. ------ 

----- Posta à votação, a alteração ao Mapa de Pessoal foi aprovada, por unanimidade. ------ 

----- Entrou-se no Ponto Cinco, com vista à “Aprovação da 1.ª Revisão Orçamental”. --------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que esta Revisão Orçamental se deve à 

necessidade de se proceder ao pagamento de uma parte do capital social na Regiefrutas 

ainda no ano de dois mil e dez, no âmbito da integração do Município nesta Cooperativa, 

aprovada na última sessão desta Assembleia Municipal. ---------------------------------------------- 

----- Posta à votação, a primeira Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade. -------- 

----- Entrou-se no Ponto Seis, com vista à “Autorização da Assembleia Municipal para o 

Senhor Presidente da Câmara poder integrar e presidir ao Conselho de Administração da 

Fundação Aquilino Ribeiro”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que o que se pretende neste ponto é a 

autorização expressa da Assembleia Municipal para integrar e presidir ao Conselho de 

Administração da Fundação Aquilino Ribeiro, de acordo com o estipulado nos estatutos que 

foram aprovados na última sessão realizada. ------------------------------------------------------------- 

----- Posta à votação, foi aprovada, por unanimidade, a autorização da Assembleia 
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Municipal para o Senhor Presidente da Câmara poder integrar e presidir ao Conselho de 

Administração da Fundação Aquilino Ribeiro. ------------------------------------------------------------- 

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das treze horas, da qual se 

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