
 

 

                                                                                                                                                                               Fl. 

 

__________   

2016.06.30 

 
                                                                                                                                                             Livº 1 4 

 
   

 
                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 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          45 

 

             

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE JUNH O DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZASSEIS ====================================================== 

ATA N.º 03/2016 

========== Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, realizou-se, 

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

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

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

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

Presidente, Alcides José  Sousa Sarmento, e secretariada pela membro da assembleia, 

Celita Maria Pereira Leitão, em substituição da Primeira Secretária, Maria Teresa Adão 

Chaves, que, por motivos pessoais, não pode comparecer e,  pelo Segundo Secretário, 

José Manuel de Andrade Ferreira, em substituição do segundo Secretário, António Pedro 

Pereira Dias, que, por motivos profissionais, não pode estar presente. ----------------------------

------ Após a Homenagem ao CDR de Moimenta da Beira, deu-se cumprimento ao 

estipulado no n.º 1, do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e  passou-se, 

então, à realização da chamada, verificando-se a presença dos seguintes membros: 

António Humberto Paiva Matos,  Cláudia Marisa Gomes Rodrigues, Carlos Alberto de 

Meneses Bento, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Sidónio Clemêncio da Silva, 

Jorge Mota dos Santos, Teresa Cecília Coelho Carvalho, Sidónio da Silva Meneses, 

Susana Duarte Morais, António Francisco Pinto Reis, António José de Macedo, e os 

senhores Presidentes de Junta das Freguesias de Alvite, António José Monteiro dos 
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Santos, de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, João Augusto Gomes 

Oura, de Cabaços, João Benedito de Jesus Xavier, de Caria Armando Nunes Mota, de 

Leomil José Luís dos Santos Rosário, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima 

Rebelo Gomes, de Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, da Rua, António Manuel 

Pinto da Silva, do Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos Seixas, do Vilar, Fernando 

Manuel dos Santos Vilaça, da União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e 

Ariz, José Dias Lopes e da União de Freguesias Peva e Segões, Pedro João de Jesus 

Sousa e as ausências dos membros: Joaquim Filipe Santos Rodrigues, António José Tojal 

Rebelo, Maria Emília Martins Gomes da Costa, em sua substituição, ao abrigo dos artigos 

78.º e 79.º, da lei n.º 169/99, na sua nova redação dada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, Armando Santana Ferreira Aguiar  e que também faltou, Armando Santana Ferreira 

Aguiar,  Francisco José Cardoso de  Moura, Fábio Ricardo Morgado Gomes e o Presidente 

da Junta de Freguesia de Sever, Marcelino Ramos Ferreira,  de Castelo Vítor Manuel 

Gomes de Carvalho e da União de Freguesias Paradinha e Nagosa, André Trindade de 

Sousa. =============================================================== 

===== De seguida, dada a existência de quórum, o Presidente da Assembleia Municipal, 

Alcides José Sousa Sarmento , declarou aberta a sessão e colocou  para aprovação:----- 

A ata da Sessão Ordinária realizada em 23 de fevere iro de dois mil e dezasseis . -------- 

----- Presente para aprovação a ata da sessão ordinária realizada em vinte e três de 

fevereiro  de dois mil e dezasseis, cuja leitura foi dispensada, por unanimidade, em virtude 

de o texto ter sido distribuído previamente a todos os Membros. ------------------------------------ 

Deliberado: Aprovar por maioria, com vinte e quatro votos a favor e três abstenções dos 
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membros, António Humberto Paiva Matos, António José de Macedo e o senhor Presidente 

da Junta da Freguesia de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, por 

não terem estado presentes na referida sessão. ---------------------------------------------------------  

===== Tomando de novo a palavra, o senhor  Presidente da Assembleia falou  da 

correspondência recebida, com conhecimento de todos, e mandou distribuir a todos os 

membros  a “proposta de memorando saúde”,  oriunda da Assembleia Municipal de 

Tarouca, no qual dá conhecimento da necessidade de uma abordagem dos problemas de 

saúde na nossa região e de possíveis soluções. Dado que não houve qualquer intervenção, 

a assembleia municipal, tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------- 

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

Municipal aberto uma ronda de inscrições, dando a palavra ao Membro da Assembleia  

Municipal António Francisco Pinto Reis  que, após cumprimentar todos os presentes, 

quis registar uma manifestação de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela 

Comissão de Festas de S. João 2016, atividade que é mais um marco para o concelho. 

Julga que é meritório que esta Assembleia reconheça o esforço feito para, mais uma vez, a 

festa vir à rua, pelo que propõe que esta Assembleia se manifeste através de um Voto de 

Congratulação  à Comissão de Festas do S. João/2016.----------------------------------------------- 

-----De imediato, tomou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, 

António José Monteiro dos Santos,  que, após os cumprimentos, começou por referir-se 

à Defesa da Floresta contra Incêndios e lembrar que, a partir do próximo do mês,  vai 

entrar-se numa época perigosa. Pediu, pois, aos Presidentes de Junta para alertarem as 

populações, no sentido de terem algum cuidado com as limpezas, nomeadamente, à volta 
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das habitações, dado  que existe uma regra de limpeza em  cinquenta metros. Pensa que, 

até aqui, as autoridades  andavam mais a fazer um trabalho de prevenção, mas, a partir de 

agora, provavelmente, a aplicação de coimas será uma realidade. ---------------------------------

----Um  outro assunto tem a ver com as Festas de S. João/2016. Embora dê, também, os 

parabéns à Comissão de Festas do S. João, pretende chamar a arenção para o facto de  a 

Câmara participar com cerca de cinquenta mil euros, mas as Juntas de Freguesias são, 

igualmente, chamadas a participar, nomeadamente, com os andores e as marchas. No 

entanto, este ano, aconteceu um incidente que envolveu o andor de Alvite, pelo que solicita 

ao senhor Presidente da Câmara que providencie no sentido de, no próximo ano, serem 

evitados estes constrangimentos. =========================================== 

===== De seguida, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia  Municipal Susana 

Duarte Morais  que, depois de cumprimentar os presentes, referiu que fez parte da 

Comissão de Festas do S.João/2016, com muito orgulho, mas a procissão religiosa é 

organizada por determinada florista e foi regra da mesma não aceitar outras flores e não 

houve forma de contornar a situação. Espera que, para o ano, quem vier a organizar as 

Festas tenha a ousadia de fazer a mudança. =================================== 

===== Por fim,  foi dada a palavra ao Presidente da Câmara, José Eduardo Lopes 

Ferreira,  que, em nome da Câmara Municipal, quis deixar um agradecimento à Comissão 

de Festas de S.João/2016 e um reconhecimento pelo trabalho que fizeram, pela dificuldade 

que sempre existe, nestas organizações. Apesar de todos os constrangimentos, este 

parece-lhe  o melhor modelo para realizar as Festas de S. João. As festas não são, 

apenas, o que acontece durante aqueles dias concretos em que elas se desenvolvem, mas 
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são também, e muito, o que as antecede e a existência de um Comissão de Festas ad-hoc 

faz com que as pessoas tenham de se relacionar mais e se conheçam melhor. 

Relativamente à questão colocada pelo senhor Presidente da Junta de Alvite, na verdade,  

o financiamento público não é do montante que refere. É evidente que,  a ser a câmara 

municipal a organizar as festas, cria-se um conjunto de outras dificuldades. Tem sido 

prática do executivo recomendar às comissões de festas que façam o que puderem para 

dinamizar a economia do concelho de Moimenta da Beira e de todas as freguesias. Na 

verdade, lamenta que não tenha sido possível estabelecer um acordo entre a comissão de 

Festas e a Junta de Freguesia de Alvite para permitir que essa freguesia pudesse cumprir a 

sua vontade em estar representada na procissão do S. João. A Câmara não interfere nas 

decisões nem da comissão de festas, nem de nenhuma outra organização. Em resumo, 

nos próximos anos, a câmara manterá a estratégia que tem assumido, dirá aos seus 

parceiros o que pensa sobre tudo e incentivará a que tudo decorra nos termos em que a 

própria câmara, também, entende que devem ser as grandes linhas, daí para baixo, 

respeitará sem se intrometer nas decisões que cada um tomar. ===================== 

----- Por último,  o Presidente da Assembleia Municipal   agradeceu ao Presidente da 

Câmara as palavras que proferiu que foram de uma transparência cristalina e, de imediato, 

colocou à votação o voto de reconhecimento à Comissão de Festas do S. João/2016, 

sendo aprovado  por maioria dos presentes, com duas abstenções dos Presidentes das 

Juntas de Freguesia de Alvite e de Leomil. ==================================== 

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

----- Iniciou-se a sessão pelo Ponto Um do Período da Ordem do Dia, Homenagem ao 
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CDR de Moimenta da Beira por se ter sagrado Campeão Distrital da Associação de Futebol 

de Viseu e, em consequência,  alcançar a subida ao Campeonato de Portugal. ----------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal  começou por cumprimentar e saudar os 

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

Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira - e deu início a esta sessão ordinária 

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

ao Campeonato de Portugal. Com a concordância de todos, fez-se, primeiro, essa 

homenagem e depois seguiu-se a habitual ordem dos trabalhos. -----------------------------------

----- Nesta forma solene, a Assembleia Municipal tem o imenso orgulho de, mais uma vez, 

prestar uma homenagem singela e simbólica, no sentido de demonstrar a gratidão de 

Moimenta ao trabalho desenvolvido pelo clube que representa Moimenta da Beira a nível 

de desporto nas dimensões distrital, regional e nacional. ----------------------------------------------

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

CDR e deu a palavra ao Membro da Assembleia Municipal José Manuel de Andra de 

Ferreira  que saúdou todos e referiu que, mais uma vez, o CDR se sagrou Campeão 

Distrital e regressou aos campeonatos nacionais, pelo que estão de parabéns os 

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

toda a Direção, o Concelho e a região pelos feitos alcançados. Deu os parabéns ao 

Presidente da Câmara  pelo apoio, bem como a toda a estrutura do CDR pela realização e 

o empenho que têm tido ao longo destes últimos anos. =========================== 
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===== De seguida, passou a palavra ao Presidente do CDR de Moimenta da Beira,  

Hugo Nuno Aguiar Bondoso , que começou por cumprimentar todos os presentes e 

agradeceu as palavras que lhes foram dirigidas. Em seguida, proferiu o discurso que se 

transcreve: “ É para nós CDR de Moimenta da Beira, uma honra estar de regresso a esta 

Assembleia Municipal  É para nós CDR de Moimenta da Beira, uma honra estar de 

regresso a esta Assembleia Municipal, pedindo-vos desde já compreensão, por estarmos 

parcialmente desfalcados, atendendo à ausência de alguns elementos da nossa estrutura, 

nomeadamente do nosso treinador (que se encontra de férias no estrangeiro), uma 

significativa parte dos atletas do plantel sénior aqui representado pelos seus Capitães, 

vários elementos da nossa Direção que lamentam não poder estar presentes por 

compromissos profissionais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Embora, nesta fase, o nosso enfoque esteja já especialmente orientado para a 

planificação da época 2016/2017 (cujos trabalhos se iniciarão dentro de cerca de 3 

semanas), não deixa de ser reconfortante este ato, que reflete o reconhecimento desta 

Assembleia pela época desportiva realizada pelo CDR de Moimenta da Beira. -----------------

----- Considerem as nossas conquistas como vossas e do nosso Concelho de Moimenta da 

Beira, sendo certo que, se é fundamentalmente de sucessos que, neste momento, estamos 

a falar, alerto-vos para que, na mesma medida, temos que saber conviver com as 

angústias dos momentos menos bons e neles ter a capacidade e a honestidade, de 

também estar presentes, assumindo uma prática de efetiva Responsabilidade Social, que a 

todos nós individualmente e na representação de diferentes organizações a que de alguma 

forma possamos estar ligados, compete.--------------------------------------------------------------------
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------------- Se, por um lado, como temos vindo a dizer em diferentes momentos, “até parece 

fácil fazer este caminho”, e quase um desígnio a recente obtenção de um punhado de 

conquistas pelo nosso Clube, deixem-me que vos diga que, pelo contrário, é bem difícil, ao 

que acresce uma inequívoca consciência, ainda antes do arranque oficial da próxima 

época, que o que nos espera é um ano com desafios maiores, em que, mais uma vez, 

necessitaremos de nos superar, e de juntos procurar fazer mais e melhor (não me referindo 

nesta matéria, exclusivamente ao campo financeiro, mas essencialmente a este). -------------

----- É verdade que o impacto do peso do apoio do nosso Município ao clube é muito 

importante, valendo um pouco mais de 50% do nosso orçamento (que muito 

agradecemos), e que, sem este significativo alicerce, não seria razoável existirmos neste 

modelo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Contudo, tudo o resto (e é muito o que tem que ser feito), é fruto do enorme 

Compromisso, Dedicação e Responsabilidade, com que, de forma militante, estamos neste 

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

----- Agradeço penhoradamente a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para 

este nosso percurso, referindo-me aos meus estimados colegas de Direcção e às nossas 

famílias, aos nossos amigos e amigos do clube, Equipas Técnicas, Departamento Médico e 

Técnico de Equipamentos, Director Desportivo, Cheerleaders, Patrocinadores, Sócios e 

Simpatizantes, Comunicação Social, Colaboradores do município ligados ao Estádio, e 

outras entidades que connosco têm colaborado, deixando uma palavra especial para as 

nossas camadas jovens, onde está um importante ativo do nosso Clube.-------------------------

---- Ainda assim, em consequência de um crescente aumento do grau de exigência neste 
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processo, tudo isto ainda não é suficiente, e todos seremos chamados a fazer um pouco 

mais, convidando-vos a uma reflexão sobre qual o papel que, individualmente, cabe a cada 

um de nós, e quais os caminhos que temos que descobrir e percorrer para fazermos a 

nossa parte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O exercício da cidadania não é um direito, mas sim uma obrigação e admitindo que 

possa estar a cometer o pecado de ser juiz em causa própria, tenho o firme sentimento de, 

no que ao CDR diz respeito e fundamentalmente àqueles que de uma forma mais directa a 

este clube estão ligados, temos em regra sabido honrar este dever.--------------------------------

--- O simples pecado da anuência, pela ausência da tomada de posição, relativamente a 

algumas práticas mesquinhas e desajustadas, reveladoras de uma substancial ausência de 

visão integrada, da procura do objectivo do bem comum para o nosso Concelho, é um sinal 

preocupante e revelador da necessidade de ser feita uma reflexão profunda, sobre o papel 

dos diferentes indivíduos, entidades e organizações, que estão ou deveriam estar 

eventualmente mais comprometidos com este processo.-----------------------------------------------

----- Dirijo-me a vós nestes termos, sabendo que também o CDR e as suas gentes terão 

ainda que melhorar, e sendo certo que não sendo isentos de culpa neste processo, a 

verdade é que nos temos sentido, por vezes, mal tratados e até mesmo desrespeitados, 

sentimento que se agrava, quando caucionado pelo comprometedor silêncio, que por 

vezes, como que sendo um subtil papel de embrulho de veludo, que certamente não é de 

cor azul e branca, cobre e branqueia atitudes e comportamentos que repudiamos 

veementemente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Peço-vos que me perdoem a ousadia destas palavras, admitindo até que possa estar a 
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enfermar de algum excesso, na forma como me refiro a estas questões. -------------------------

----- Não tenho dúvidas que juntos podemos e devemos fazer mais e melhor, e que o nosso 

Concelho e os nossos filhos merecem, pelo menos, que façamos uma reflexão sobre tudo 

isto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Uma nota final de agradecimento às Juntas de Freguesia do Concelho de Moimenta da 

Beira, que nas pessoas do Srs. Presidentes de Junta, têm colaborado com o CDR de 

Moimenta da Beira nos últimos anos, em diferentes momentos e organizações em que 

estivemos envolvidos, nomeadamente no âmbito das Festas Concelhias de São João.-------

----- É para nós um desígnio lançar pontes na procura da construção de relações mais 

fortes, sendo muito reconfortante observar que nesta matéria, tem relevante o contributo do 

nosso Clube, na realidade do nosso Concelho. -----------------------------------------------------------

----- Temos em seguida um pequeno gesto de agradecimento a todos, nas pessoas dos 

Srs. Presidentes da Assembleia e da Câmara Municipa l, que peço aos  nossos 

Capitães para entregar um cachecol alusivo à vitóri a no campeonato passado e uma 

medalha correspondente à participação e vitória, no  recém-criado troféu Inter-

Associações, disputado entre os campeões distritais  da AFViseu e da AFCoimbra), 

chamada de Taça Solidariedade/Amizade.------------- -------------------------------------------------

----- Bem hajam todos, e em nome do CDR, convido-vos e convoco-vos, a sempre que 

puderdes e quiserdes, estarem presentes e acompanharem o nosso clube, em casa ou 

fora, no âmbito das nossas atividades desportivas, ou em todas as outras em que temos 

estado e certamente iremos continuar a estar envolvidos”. ========================= 
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===== De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal  agradeceu ao Presidente do 

Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira, dizendo que ficaram muito gratos por 

terem alcançado os feitos, à frente de uma instituição das mais antigas, como o CDR de 

Moimenta da Beira e, por fim, deu a palavra ao Presidente da Câmara que 

cumprimentou o CDR- Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira – na pessoa do 

seu Presidente, Hugo Bondoso e dos seus Dirigentes, dizendo-se satisfeito por, num curto 

espaço de tempo, termos a honra de receber, nesta  assembleia municipal,  pela segunda 

vez, o Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da Beira e sempre pelas melhores 

razões. Reconheceu que tem havido muitas dificuldades para esta estrutura diretiva do 

Clube de Desporto e Recreio, mas foram sendo ultrapassadas de uma forma brilhante. 

Quis sublinhar a constância de comportamento que o CDR tem tido na disputa dos 

campeonatos séniores da Associação de Viseu e, ainda mais,  o respeito com que os de 

mais de perto privam com o fenómeno desportivo e olham para este nosso clube. 

Salientou, ainda, a estabilidade Diretiva que tem permitido atingir estes resultados e a 

forma livre e responsável como a Direção do CDR tem conseguido atingir estes objetivos. 

Regozijou-se com o facto de, ao olhar à volta, perceber que o CDR faz de Moimenta da 

Beira um dos poucos concelhos que tem capacidade para disputar campeonatos nacionais 

ao nível sénior. O Município acompanhará sempre, na sua condição de parceiro, o 

percurso que o CDR fizer e estará com o clube, quando tudo corre bem, como é agora o 

caso, e quando as coisas correrem menos bem, porque reconhece que o trabalho que tem 

sido desenvolvido é credor de admiração e de respeito. Para deixar um registo meramente 

simbólico do momento presente, ofereceu ao Presidente do Clube de Desporto e Recreio 
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uma  salva. ============================================================  

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia  agradeceu, mais uma vez, a 

presença de todos os elementos do CDR de Moimenta da Beira , desejando-lhes o maior 

sucesso que  será  o sucesso do Concelho. ================================= 

===== Passou-se ao Ponto Dois do Período da Ordem do Dia , Apreciação da 

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

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

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

eventuais questões ao senhor Presidente da Câmara, mas não houve qualquer 

participação. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO : A  Assembleia Municipal considerou apreciada a respetiva informação. = 

===== Seguidamente, passou-se ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia , PAEL – 

Apreciação do relatório de monitorização e acompanhamento do 1.º trimestre de 2016, nos 

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

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

desse um esclarecimento sobre este assunto, o qual referiu que não se justifica uma 

abordagem em maior profundidade. Este documento trimestral é uma exigência da lei do 

PAEL e tem sido presente à Assembleia Municipal como a própria lei o determina. ------------ 

----- Estes relatórios  provam que o Município de Moimenta da Beira mantém um registo de 

proximidade, em relação às previsões e os principais indicadores continuam a ser 

favoráveis ao município. Têm sido atingidos os objetivos centrais do programa de 

ajustamento que está na base do contrato do PAEL e, sobre o qual,  se debruça este 
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relatório. Quanto a este primeiro trimestre de 2016, a DGAL publicou, pela primeira vez, a 

ficha trimestral do município, em que Moimenta da Beira deixou de ter qualquer cruz, no 

que diz respeito ao endividamento. Não é simples diminuir mais a dívida, num momento em 

que se verificou mais quebra de receitas,  designadamente, receitas correntes. ----------------

----- Afirmou que faz questão que a Assembleia Municipal acompanhe, permanentemente, 

a evolução das contas do Municipio e que sobre elas tenha uma opinião formada, no que 

diz respeito à monitorização do PAEL e a toda a evolução. ========================  

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

não se verificando qualquer inscrição, foi feita a deliberação.----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal considerou apreciado o respetivo relatório. ================== 

===== Continuando, passou-se ao Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia , 

Agregação de Sistemas Municipais de Água e Saneamento – Ponto da situação. -------------- 

----- A propósito deste assunto, para dar um possível breve esclarecimento, o  Presidente 

da Assembleia Municipal  deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal  que 

começou por referir que,  em primeiro lugar,  que foi enviado aos deputados um conjunto 

vasto de informação que não deixa de fora  dados importantes. ------------------------------------- 

----- Quanto ao abastecimento de água e águas residuais, os objetivos são analisar a 

realidade económica social do abastecimento de água e das águas residuais do município 

e, porventura, iniciar a preparação da decisão sobre a eventual agregação de sistemas 

municipais de água e saneamento. Foi feita uma abordagem semelhante, em vinte sete de 
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fevereiro de 2014 e em vinte e cinco de fevereiro de 2011, havendo um fio condutor entre 

essas apresentações. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Uma primeira abordagem rápida à rede em alta significa colocar a água que 

fornecemos aos consumidores nos nossos depósitos, -  captá-la, no nosso caso concreto, 

Barragem do Vilar, tratá-la e colocá-la nos depósitos. Agora é feita pelas Águas do Norte 

que substituíram as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. ----------------------------------------- 

 ----- A empresa Águas do Norte foi criada em vinte e nove de maio de 2015, tendo como 

objeto gerir o sistema municipal  de abastecimento de água e saneamento do norte de 

Portugal. É um sistema multimunicipal, porque nos termos da legislação em vigor, são 

multimunicipais os sistemas que agreguem mais do que um município e também o Estado. 

Resultou da agregação de quatro sistemas, um dos quais o nosso, Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro, um sistema multimunicipal de Abastecimento de Água do Noroeste, 

um de Captação de Águas Sul do Grande Porto e de Saneamento do Grande Porto, são  

sistemas que, nos dois primeiros,  são feitos o abastecimento de água, bem como o 

tratamento das águas residuais,  porque eram feitos pela mesma empresa. Neste 

momento, quem faz no âmbito territorial destas empresas são as Águas do Norte. Há, 

ainda, alguns municípios que não estão nas Águas do Norte para efeitos de tratamento, 

mas estão nas de abastecimento e, há outros, que estando no abastecimento, não estão 

no tratamento de águas residuais. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ----- A questão do abastecimento de águas e das águas residuais iniciou-se com a 

aprovação em 2001, pela Câmara Municipal, na adesão ao sistema ATMAD que foi 

agregado nas águas do Norte. Em 2013, a Câmara disponibilizou-se para acompanhar o 
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processo de verticalização com vista a integrar uma parceria com as Águas de Portugal, 

para este efeito, em que o Governo, através, do Ministério do Ambiente,  tinha esta única 

função -  os municípios tinham que estabelecer parcerias com as Águas de Portugal para 

fazerem a gestão em alta e em baixa -, é por isso que se chama verticalização. A câmara, 

neste momento, aderiu, por princípio, ao processo de verticalização para ir obtendo os 

dados e as informações que pudessem vir a desembocar  na decisão. Durante o ano de 

2015, não foi possível chegar a acordo entre os municípios e as Águas de Portugal,  para 

fazer esta verticalização, por um conjunto muito vasto de razões, especialmente, porque os 

municípios sempre tiveram nas Águas de Portugal um parceiro com quem não se 

entenderam. As assembleias gerais daquela empresa, Águas de Trás-os-Montes em que 

participavam as Águas de Portugal e mais as dos Municípios, tinham regras muito simples: 

as Águas de Portugal aprovavam documentos que propunham e os municípios aprovavam. 

Nunca se conseguiu chegar a algum tipo de consenso que pudesse viabilizar esta relação, 

pelo que os municípios estavam, e sempre o afirmaram, muito desconfiados duma parceria 

com um parceiro com quem nunca foram capazes, antes, de fazer nenhum acordo. As 

Águas de Portugal ao deter a maioria do capital da empresa que resultaria da 

verticalização,  iam fazer, nesta empresa,  o que já faziam na empresa que geria as águas 

em alta, que era: eles mandavam e nós obedecíamos. As decisões que foram tomadas, por 

aquela empresa, colocaram-nos com a água e o abastecimento mais caro do País. ----------- 

----- Em 2015, tendo-se aparentemente encerrado o processo de verticalização 

multimunicipal, foi necessário criar alternativa e, neste momento, existem três 

possibilidades: uma primeira que, ainda se mantém, admitindo que os municípios 
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quisessem fazer a verticalização, ainda podem fazê-la; uma segunda hipótese que é os 

municípios concederem a privados a possibilidade de gerir a água em baixa e uma terceira 

hipótese que os municípios têm estado a optar, que é fazer, uma ou várias, empresas 

intermunicipais. Nas empresas intermunicipais, o capital é detido integralmente pelos 

municípios e, portanto, as decisões são tomadas, exclusivamente, pelos municípios, o que 

faz com que muitos queiram tomar as suas próprias decisões para gerirem a rede em 

baixa. Está muito claro que o Governo  está a empurrar  os municípios para uma solução, 

porque há dados muito claros que dizem que os municípios, um a um, não constituem 

entidades viáveis de desempenho nesta área e que a agregação dos municípios facilita. 

Com base nos modelos que existem, foi desenvolvido um estudo, segundo o qual,  a 

viabilidade se encontra em sistemas a partir de cinquenta, sessenta mil  utilizadores. --------

------ Os municípios da comunidade intermunicipal do Douro realizaram um estudo, para 

que possamos fazer uma entidade intermunicipal para gerir a baixa e para que uma parte 

dos municípios situados a norte do Douro pudessem constituir um sistema, uma empresa, 

e os outros municípios a sul do Douro pudessem constituir outro sistema. ----------------------- 

 ----- Porque ainda estamos a falar em alta, o contrato de concessão tem valor mínimo, isto 

quer dizer que o sistema foi construído com base em projeções de venda de água para 

gerar a sustentabilidade do sistemas e esses valores mínimos,  se não forem gastos, 

tinham de ser pagos pelos municípios. A partir da formação das Águas do Norte, estes 

mínimos só se aplicam, se os municípios não estiverem a consumir a água com que se 

comprometeram em termos locais. Esta cláusula  faz com que existam milhões de euros de 

litígios nos tribunais, porque as câmaras sempre se recusaram a pagar  estes valores 
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mínimos e, eles,  no entanto, constam do contrato e geraram uma litigância muito 

significativa. Quanto ao nosso consumo às Águas do Norte, só para termos uma ideia em 

número redondo, oito milhões de euros de consumo que fizemos até hoje. Houve um 

momento em que com o Governo, tentou-se estabelecer uma tarifa de equilíbrio para 

penalizar menos os cidadãos que vivem nos territórios de sistemas pequenos, mas, 

infelizmente, nunca foi aplicado. Esse valor, a ser aplicado, resultaria que nós não teríamos 

gastado mais de oito milhões de euros, mas apenas seis milhões, o que significa que 

bastaria que este tarifário tivesse sido aplicado para que o município de Moimenta, neste 

momento, tivesse pago, ou em dívida,  menos cerca de dois milhões de euros. O nosso 

tarifário tem diversos escalões, o primeiro é onde se situa a grande maioria dos 

consumidores, paga € 0.36/m3 que é de 1 a 7m3. A nossa tarifa é composta por duas 

componentes, uma fixa e outra variável . A componente fixa nos domésticos, por exemplo, 

0,05% do salário mínimo nacional, o que significa em dois meses €2,65, o que significa 

€1,33 por mês, que todos os consumidores pagam e depois há uma componente variável 

que tem a ver com o consumo. --------------------------------------------------------------------------------

---- Nós temos uma evolução em água que foi só desde 2007 para cá de €0,56 para €0.75 

de compra de água. Mesmo depois de uma redução abruta desde 2015 de 25% que 

representou quase €0.19 /m3, hoje, ainda pagamos mais do que em 2007. Infelizmente, 

este aumento não significou viabilidade para a empresa que fornecia. Em regra, estes 

valores poderiam ser lidos como necessários e suficientes para transformar uma empresa 

inviável numa empresa viável, mas isso nunca aconteceu e as Águas de Trás-os-Montes 

até à sua agregação às Águas do Norte acumularam passivos todos os anos e grandes 
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passivos. Nós gerimos mil e trezentos metros cúbicos, mais ou menos por ano, dos quais 

quatrocentos e oitenta e dois metros cúbicos é de água captada nas nossas instalações e a 

água comprada é de setecentos e cinquenta e dois mil metros cúbicos, isto significa que 

nós captamos, ainda, um terço da água que gerimos em baixa,  sensivelmente,  quatro mil 

euros de receita  de vendas de água. Para as águas residuais, é um raciocínio semelhante, 

simplesmente esta diminuição com as Águas do Norte foi de 17% e não de 25%. Nós 

temos quatro mil e oitocentos  e sessenta e cinco ramais de ligação com cento e dezanove 

kilómetros de comprimento de coletores. A ERSAR tem as competências que lhe são 

delegadas pelo Governo para superintender toda esta área  e analisa a qualidade dos 

sistemas, analisa a qualidade da água, verifica o cumprimento da legislação, 

designadamente, em termos de cumprimento e tem a incumbência de gerir do ponto de 

vista legal esta área em Portugal. O Orçamento de Estado de 2016 diz que os municípios 

que tenham dívidas para com os fornecedores em alta têm de apresentar, no prazo de 

sessenta dias, um plano de regularização com acordo de pagamento que não pode 

exceder cinco anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em Moimenta da Beira, o valor médio de águas residuais e abastecimento, por mês, é 

de  7.16, o valor médio da comunidade é três vezes superior 20.56. As estimativas que se 

fazem para que o sistema seja sustentável obrigam a que o valor passe para os 27, 28 

lugares, em termos médios, o que significa, quem estiver em 25, por exemplo, já lá está, 

mas como nós estiver em 7 tem que fazer uma evolução que é muito significativa e muito 

dolorosa, vamos ter que multiplicar por quatro ou por cinco o valor que pagamos 

atualmente neste serviço, com o objetivo de atingir níveis de sustentabilidade. -----------------
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----- Nós tínhamos as águas mais caras e o saneamento mais caro do País. A situação 

atual nos municípios para uma agregação CIMDouro tem uma tarifa média de 2.27, 

significa 10 m3 que é o consumo médio. Neste momento,  o que se pratica a sul do Douro 

é 2.18, menos um pouco que a média e o que se pratica no Douro norte  é 2.34, um pouco 

mais do que a média.  Na última fase,  que é o que mais nos importa, este estudo coloca as 

três possibilidades relativamente próximo, isto é, em termos meramente financeiros depois 

de implementados os sistemas nós estamos todos muito próximos, com uma agregação ao 

nível de todos os municípios da CIMDouro e daria uma tarifa de 2.99.  Uma agregação ao 

nível só do Douro norte daria uma tarifa de 2.92 e uma agregação do Douro sul daria uma 

tarifa de 3.05. O que é provável é que, se nos agregássemos em temos do comunidade 

intermunicipal do Douro,  a nossa capacidade de decisão na operação. Se nos agregarmos 

ao nível do Douro sul, muda tudo. Primeiro, porque os municípios são muito mais 

homogéneos, a concentração geográfica permite uma gestão mais próxima, digamos que, 

quando houver algum problema,  é provável que, com uma agregação ao  nível do Douro 

sul, nós tenhamos  uma equipa, por exemplo,  com sede em Moimenta da Beira e que 

chega rapidamente aqui a todos os lugares.  Se esta equipa estiver em Vila Real, por mais 

vontade que tenha, as coisas são muito diferentes e, do ponto de vista da decisão. Se nós 

nos organizarmos em torno de realidades mais próximas umas das outras, em muitos 

momentos, estaremos todos a defender um ponto de vista semelhante, porque temos 

interesses comuns. Se a nossa realidade organizativa for muito distinta, podemos 

legitimamente, em muitos momentos,  defender opções que também são distintas. Estamos 

todos de acordo que haja uma empresa a sul do Douro e outra a norte do Douro. =======             
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----- De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de inscrições e, 

usando da palavra como membro da assembleia, começou por referir que, para ele, são 

muito mais favoráveis os sistemas intermunicipais, aliás, são os que vigoram por essa 

Europa fora, e, usando as palavras do senhor Presidente,  só assim pode haver liberdade e 

responsabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Felicitou o senhor Presidente pelo trabalho que está a desenvolver e que deve 

persistir e que é obvio que o sistema com esta dimensão, nem demasiado pequeno e nem 

demasiado grande, mas intermunicipal, onde os municípios decidem entre si. Ficará 

satisfeito se o senhor Presidente da Câmara conseguir levar a bom porto a criação do 

sistema intermunicipal  do Douro Sul, apesar de entender que ainda é muito grande e, 

tendo Moimenta da Beira uma boa localização geográfica, não devemos deixar de lutar 

pelo sistema. ===========================================================   

DELIBERAÇÃO : Após apresentação, a Assembleia Municipal tomou conhecimento. ==== 

===== Finalmente, entrou-se no  Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia Aprovação 

das áreas de reabilitação urbana de Moimenta da Beira, Alvite e Leomil, nos termos da 

alínea r), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro . ------------------------ 

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

que desse um esclarecimento sobre este assunto e este referiu que as áreas de 

reabilitação urbana estão na ordem legal portuguesa, desde 2009. O  Decreto- Lei n.º 

307/2009, de 23 de outubro, alterado  através da Lei n.º 32/2012. de 14 de agosto. As 

áreas de reabilitação urbana, nos termos da legislação em vigor, são áreas que se 

destinam a, essencialmente, resolver problemas de degradação de infraestruturas e de 
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compatibilizar essa degradação de infraestruturas com investimentos públicos e privados 

nestas áreas maioritariamente degradadas.  Surge, agora,  a necessidade de a Câmara 

Municipal  apresentar proposta à Assembleia, porque o financiamento do investimento ao 

abrigo da regeneração urbana está neste quadro comunitário de apoio e precisa destas 

áreas de reabilitação urbana aprovadas, isto é, a lei diz que os municípios, para se 

candidatarem à regeneração urbana, têm de aprovar, previamente, uma ou mais, áreas de 

reabilitação urbana. A Câmara já teve que o aprovar em sua reunião, antes de submeter a 

candidatura cujo prazo terminava no presente dia. Na verdade, as opções,  em geral, são 

feitas por uma área de reabilitação urbana por concelho. Uma operação de reabilitação 

urbana é um plano de pormenor para uma determinada área, é um documento  que diz o 

que é que se vai fazer naquela área e, em regra, destina-se a reabilitar infraestruturas, ou 

edifícios públicos, ou privados. O município de Moimenta da Beira fez a opção de 

apresentar três áreas de reabilitação urbana, sendo uma, em Moimenta da Beira, uma em 

Alvite e, outra, em Leomil, com o critério de se tratar das três vilas do município de 

Moimenta da Beira, por existirem em Leomil e em Alvite áreas concretas de reabilitação 

que podem vir a cair quando, e se houver, financiamento na candidatura existente. Além do 

mais, em Moimenta da Beira, também, há outras opções de investimento na reabilitação 

urbana. Em Moimenta da Beira,  estima-se que possamos investir, durante todo este 

período de programação, cerca de um milhão de euros. -----------------------------------------------  

----- Em Leomil, se houver dinheiro,  a requalificação do espaço da ribeira da dama e a 

parte mais central de Leomil será feita, porque este programa prevê que a verba possa ser 

utilizada, em rios, ou ribeiras, ou zonas industriais degradadas. Se não for nestas 
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condições, não são acolhidos os projetos. Em Alvite, a situação, relativamente semelhante,  

é uma área em que se está a fazer uma intervenção e que pode ser muito melhorada 

havendo disponibilidade financeira. --------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo um reforço muito significativo das verbas, o valor de que dispomos é 

insuficiente para qualquer intervenção. Nas diversas praças e lugares, quer dentro da vila, 

quer nas freguesias,  que também são dignas e merecedoras de intervenções, os 

melhoramentos têm vindo a ser feitos, com meios próprios. ------------------------------------------

-----Neste momento, o que se pede à assembleia é só a aprovação das áreas de 

reabilitação urbana, rigorosamente mais nada, tudo o resto é um processo que se há de 

seguir . ===============================================================-

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

usando da palavra, referiu que é necessário, de tempos a tempos, haver a regeneração de 

zonas urbanas e, no que se refere à praça em frente aos paços do município, ela tem tido 

várias intervenções ao longo dos tempos, porque é a “sala de visitas” do concelho.  

Também referiu que é uma grande necessidade conjugar a passagem dos automóveis com 

passeios pedonais, de modo que as praças tenham utilidade. --------------------------------------- 

==== Usando da palavra, o Membro da Assembleia Municipal António dos Santos 

Pinto Reis   referiu que gostou de ouvir o senhor Presidente da Câmara, “retirando-lhe” as 

questões que iria colocar. Quando se debruçou sobre este assunto, ficou preocupado com 

estas áreas, em primeiro lugar, por ver três freguesias e não viu coesão territorial 

municipal, essa era uma questão, mas percebeu a explicação do Presidente da Câmara, 

aproveitando para dar os parabéns ao Executivo pela intenção, pelo estudo e pela atitude.  
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Em sua opinião, devem ser criadas as condições para que os verdadeiros amantes da 

bicicleta desportiva possam circular à vontade, sem misturar a bicicleta desportiva com a 

condução urbana de quem precisa trabalhar. Acredito que o executivo vai defender a 

coesão municipal, nem que seja, apenas, na recuperação de um fontanário que está no 

lugar de uma freguesia no nosso concelho. ----------------------------------------------------------------

----- Queria também pedir ao senhor Presidente da Mesa, apresentou uma questão sobre 

os fundos comunitários. Apesar de o município de Moimenta da Beira ter dado informações 

aos possíveis investidores locais e outros sobre as capacidades do Portugal 2020, gostaria 

de saber se já existe conhecimento da quantidade e da qualidade das candidaturas 

Portugal 2020 para o Município de Moimenta da Beira. =========================== 

 ===== A fim de serem dadas as respostas às questões, atrás formuladas, o Presidente 

da Assembleia Municipal   passou a palavra ao Presidente da Câmara , o qual  começou 

por dirigir-se ao deputado António Reis, dizendo que se trata de um compromisso prático, 

lembrando que a câmara tem, felizmente, intervenções quase constantes e permanentes 

nas freguesias,  pelo que, ao longo destes anos,  foi possível requalificar quase todas as 

pequenas praças. Nagosa,  por exemplo,  é uma terra limpinha com as praças todas 

requalificadas. Quanto à disponibilidade da Câmara para acompanhar as empresas, essa 

é, porventura, a sua principal função, enquanto Presidente da Câmara. Claramente, 

acompanhar as empresas é uma prioridade. Lamenta, no entanto, informar que as coisas 

não estão a correr nada bem, pois, até agora, o quadro comunitário de apoio arrancou 

muito devagarinho, quase nada. No norte, por exemplo, 80% ou 85% são para a área 

metropolitana no Porto, mas essa percentagem de quase nada, também, é nada. Todavia, 
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a nossa preocupação é obrigar a que esta tendência se inverta, tentando agilizar os 

instrumentos. Na área metropolitana do Porto, há grandes empresas que têm gabinetes 

com adequada formação para apresentarem candidaturas que são complexas. Se nós não 

provocarmos a desburocratização da apresentação das candidaturas, o impasse vai 

manter-se até ao fim do Quadro. Em resumo, infelizmente,  o Quadro está a correr muito 

mal para todos os municípios, ainda quase não arrancou. É claro que também se diz que, 

comparativamente, não estamos piores do que estavamos no anterior, porque, 

normalmente, os quadros arrancam dois anos depois. Direi apenas que devem ser usados 

todos os meios que a câmara possue para atingir os objetivos de cada empresa, ou de 

cada pessoa, para consumir os fundos comunitários a que temos direito, pois a 

disponibilidade é total para acompanhar todas as empresas e todas as organizações. ===              

===== De imediato, usando da palavra, o Membro da Assembleia Municipal, António 

dos Santos Pinto Reis,   lembrou, para concluir, que, nesta assembleia, o Secretariado 

Permanente da CIMDouro esteve presente e se verifica que a CIMDouro não funciona, pelo 

que deixou de ir a algumas reuniões, porque não vale a pena. A assembleia municipal tem 

de intervir de facto, porque o Portugal 2020 já está quase em 2017. -------------------------------

-----Antes de terminar, alertou para o facto da existência de um aviso do Banco de Portugal, 

em 2013, no sentido de os representantes na CIMDouro, sendo pessoas politicamente 

expostas, ficam obrigadas à fiscalização das contas bancárias pelo Banco de Portugal. Em 

sua opinião, a medida devia ser para os Presidentes das Assembleias Municipais que têm 

poder. ================================================================               
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 ===== Por último, interveio o Presidente da Junta da União de Freguesias de Peva e 

Segões, Pedro João de Jesus Sousa,  que declarou ir  abster-se,  em virtude da sua 

freguesia não ter sido  contemplada, neste projeto de reabilitação urbana. ============= 

===== De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal   colocou o assunto à votação, 

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

DELIBERAÇÃO : Após votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria dos 

presentes, com vinte e seis votos a favor e uma abstenção do Presidente de Junta da 

União de Freguesias de Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa, APROVAR as áreas 

de reabilitação urbana de Moimenta da Beira, Alvite e Leomil, nos precisos termos 

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

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

presentes, as minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, 

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

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

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

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

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE 
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