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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E CINCO DE FEVEREIRO DO 

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

ACTA N.º 01/2011 

========== Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro 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 respectivo Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e secretariada por 

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

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

----- O Presidente da Assembleia Municipal começou por proceder à leitura da 

comunicação da renúncia de mandato do deputado Manuel Ferreira Pinto. ---------------------- 

----- Seguidamente, procedeu à leitura da Acta Avulsa de Instalação de Novo Membro, Por 

Substituição, tendo a mesma sido assinada pelo membro substituto, Luís Miguel Pereira 

Martins, pelo Presidente da Assembleia Municipal e pela Secretária da mesa, Maria Teresa 

Adão Chaves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado Luís Miguel Pereira Martins prestou o seguinte juramento: ---------------------- 

----- “Eu, Luís Miguel Pereira Martins, juro por minha honra que cumprirei com lealdade as 

funções que me são confiadas”. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros: João Paulo dos 



�

����

�������������

�����������

�
Livº. 09 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL    
 

    �	
	��	������������������������������������������������������������������ ���!"��#"���$%���&�$����'�('	���)��*	(+��

 

�

��

Santos Moura, Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, 

António Francisco Pinto Reis, Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, Ana Maria de 

Carvalho Pinto, Hugo Alexandre Gomes Alves Cardoso e Basílio Pureza Requeijo de 

Carvalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal propôs um voto de reconhecimento pela 

dedicação que o Dr. Manuel Ferreira Pinto teve para com o Município ao longo destes 

anos, desde o vinte e cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro. ----------------------- 

----- Posto à votação, o referido voto de reconhecimento foi aprovado, por unanimidade. ---- 

--- A Primeira Secretária, Teresa Adão, alertou os presentes para a necessidade de 

pedirem licença quando necessitarem de se ausentar da sessão, atendendo aos 

constrangimentos sentidos na contagem dos votos nos momentos de votação. ----------------- 

----- Posta à votação a acta da Sessão Ordinária, realizada em trinta de Setembro do ano 

de dois mil e dez, a mesma foi aprovada, por maioria, com trinta votos a favor e três 

abstenções dos membros que não estiveram presentes, António José Tojal Rebelo, 

António Manuel Pinto da Silva e Luís Miguel Pereira Martins. ---------------------------------------- 

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

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

votos a favor e uma abstenção do membro que não esteve presente, Luís Miguel Pereira 

Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal referiu que foi enviado, para conhecimento, um 

ofício oriundo da Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal, juntamente 
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com os documentos respeitantes à presente sessão ordinária. -------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal apresentou o manifesto “Investir na Educação 

Defender a Escola!”, promovido por várias entidades, a fim de ser votada a sua subscrição. 

Informou não vislumbrar qualquer razão para a Assembleia Municipal aderir a este tipo de 

iniciativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia informou que se irá abster na votação da 

subscrição do manifesto apresentado, atendendo a que considera este documento pouco 

claro, pouco objectivo na sua pretensão e, ainda, tardio. Não obstante, declarou que o 

referido documento deverá ser tomado como uma chamada de atenção para os problemas 

vividos na área da educação. Lembrou que vários Governos foram, ao longo dos tempos, 

transferindo uma série de competências para os Municípios sem contemplar as devidas 

compensações pelos encargos assumidos, o que contribui para o défice verificado na maior 

parte dos serviços que as Câmaras Municipais aspiram. Recordou que, há cerca de dois 

anos, o Governo fez uma proposta, aos Municípios, de transferência de uma série de 

competências na área da educação. Congratulou-se com o facto de este Município não ter 

aceitado de imediato a referida proposta e ter feito, previamente, um estudo pormenorizado 

sobre as repercussões e consequências que advinham da sua assinatura, que lhe permitia 

negociar em igualdade de circunstâncias, o que levou ao recuo por parte do Governo. 

Deste modo, sublinhou a necessidade de ser prestado apoio à Câmara Municipal no 

sentido de só se decidir aceitar uma transferência de competências quando a mesma seja 

conjugada com o valor real dos encargos, devidamente avaliados. Considerou que o 

Município, depois de estudar pormenorizadamente as áreas onde está sobrecarregado 
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injustamente, nesta sessão, estará em condições de protestar, reivindicando condições 

mais justas para a prossecução dos seus fins. ------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a subscrição do manifesto 

“Investir na Educação Defender a Escola!”, em apreciação, tendo a mesma sido reprovada, 

com vinte e uma abstenções e doze votos contra dos membros Maria Teresa Adão 

Chaves, Alcides Sarmento, António Henrique Cardoso, Celita Leitão, Ana Cristina Gouveia, 

Paulo Silva, Carlos Bento, Maria Modesta Silva, Susana Morais e os Presidentes das 

Juntas de Freguesias de Alvite, Arcozelos e Ariz. -------------------------------------------------------- 

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

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

----- O deputado António Henrique Cardoso solicitou ser informado do motivo pelo qual a 

sua proposta de sinalização, apresentada há cerca de um ano, apontada como uma 

prioridade pelo Presidente da Câmara Municipal, ainda não foi realizada. Solicitou, ainda, 

ser informado sobre a que distância das habitações a Câmara Municipal pretende autorizar 

a colocação das torres eólicas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo questionou o motivo pelo qual foi marcada esta 

sessão da Assembleia Municipal para a mesma data em que está a decorrer a Bolsa de 

Turismo de Lisboa, impedindo, deste modo, a participação de membros convidados, 

nomeadamente do Presidente da Câmara Municipal, em representação do Município, e do 

deputado José Agostinho Gomes Correia, em representação da Turismo do Douro. ---------- 

----- Tendo-se, o Presidente da Câmara, comprometido a reformular o projecto da 
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Barragem da Nave de modo que o mesmo se enquadre melhor nos programas do 

Ministério da Agricultura, questionou quais os avanços nessa matéria. ---------------------------- 

----- No âmbito da revisão do Plano Director Municipal de Moimenta da Beira, sugeriu que 

os respectivos trabalhos sejam trazidos à Assembleia Municipal quando estiverem numa 

fase avançada, de modo a permitir que a mesma, em tempo oportuno, se pronuncie e dê 

sugestões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado António Henrique 

Cardoso, informou que a sinalização das estradas do Município já está adjudicada há 

alguns meses, não obstante, considerou-se que o período que se aproxima, 

nomeadamente da Primavera e do Verão, é mais adequado para a realização deste 

trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Parque Eólico Douro Sul, informou que não há nenhuma torre que 

esteja a menos de quinhentos metros das povoações.  Esclareceu que, sendo a área da 

serra do Município considerada a mais propícia para o habitat do lobo ibérico no país, 

houve necessidade de reajustar a implantação do Parque Eólico. Assim, inicialmente foi 

marcada uma área de exclusão que reduziu o número de aeorgeradores de sessenta e 

nove para vinte e dois. Posteriormente, após negociações estabelecidas com o Ministério 

do Ambiente, a referida área de exclusão foi recalculada e, apesar de ainda ser muito 

considerável, possibilita a implantação de quarenta e cinco torres eólicas, das quais vinte e 

cinco estão propostas para a área da Freguesia de Leomil, seis para a área da Freguesia 

de Alvite, cinco para a área da Freguesia de Sever, seis para a área da Freguesia de 
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Aldeia de Nacomba e três para a área da Freguesia de Peravelha. --------------------------------- 

----- Dada a sua preocupação com a aproximação destes equipamentos das populações 

devido à referida condicionante ambiental, comunicou que realizou reuniões com o 

Ministério do Ambiente e com a empresa promotora e deslocou-se a cada um dos locais 

onde está prevista cada implantação, de modo a perceber qual a localização exacta de 

cada uma das torres eólicas. Falou, ainda, com os Presidentes das Juntas cujas 

Freguesias vão ser alvo de intervenção, a fim de lhes dar a conhecer, com rigor, as 

implicações que poderão advir da colocação das torres eólicas. Sublinhou a importância 

das Juntas de Freguesia se pronunciarem acerca da localização dos referidos 

equipamentos de modo que, mais do que diluir responsabilidades, se obtenha o máximo de 

benefícios e se reduzam ao máximo os possíveis impactos negativos para as populações. - 

----- Esclareceu que a implantação das referidas torres está prevista a distâncias muito 

superiores às consideradas seguras pelos estudos do ruído, ainda assim, não se pode 

garantir que não sejam audíveis, uma vez que o vento transporta sons a distâncias 

consideráveis. Deste modo, Informou que foi excluída uma das torres previstas para a 

localidade de Paraduça, precisamente por entender haver algum risco no que respeita ao 

ruído. Posto isto, solicitou à empresa promotora que estudasse a recolocação de oito das 

quarenta e cinco torres (cinco das quais na Freguesia de Leomil e três na Freguesia de 

Alvite), por terem uma avaliação menos positiva no que respeita ao ruído. No entanto, 

comunicou que só foi possível recolocar duas dessas torres devido aos vários 

constrangimentos que balizam as áreas de implementação, tais como a necessidade de 

existência de vento na área de implantação e a limitação na construção de troços, até ao 
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máximo de cinquenta metros, entre um caminho já existente e a localização de uma torre 

eólica. Consequentemente, alertou para a necessidade de ser tomada uma decisão sobre 

as restantes seis torres, conjuntamente com os respectivos Presidentes das Juntas 

Freguesia, devendo ter-se em linha de conta que este investimento só é rentável a partir e 

um determinado volume. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrou que a implementação deste Parque Eólico traz, também, contrapartidas 

positivas consideráveis, em termos financeiros. Os proprietários dos terrenos onde vão ser 

implantados os aeorgeradores, na sua maioria, entidades públicas, beneficiarão do 

pagamento de rendas anuais no valor médio de � 3.000,00 (três mil euros), por 

aeorgerador. O Município beneficiará de 2,5% da receita proveniente da venda de 

electricidade produzida, o que corresponde a uma receita anual de cerca de � 300.000,00 

(trezentos mil euros). O Município negociou, ainda, uma compensação no valor de � 

10.000,00 (dez mil euros), por cada mega watt, o que corresponde a cerca de � 

1.000.000,00 (um milhão de euros), cujo cálculo foi baseado na produção média de dois 

mega watts por cada torre eólica. Lembrou, ainda, que, com a beneficiação de alguns 

caminhos da serra, realizada no âmbito deste investimento, o Município terá melhores 

condições para defender a sua floresta. -------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à Bolsa de Turismo Douro Sul, apresentou o respectivo programa a fim 

de se regozijar, conjuntamente com a Assembleia Municipal, com o facto dos produtos do 

Município estarem cada vez mais bem representados e de, consequentemente, Moimenta 

da Beira ser cada vez mais conhecida pelo que tem e faz de melhor. Congratulou-se com o 

facto de em duas das cinco páginas do programa da Turismo do Douro constarem os 
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melhores produtos do Município, as suas maçãs, os seus espumantes e os seus vinhos. 

Destacou que decorrem hoje, no referido evento, acções alusivas aos produtos dos 

Municípios, estando o Município de Moimenta da Beira representado pela Associação de 

Fruticultores da Beira Távora, pela SOMA, pela Lapifrutas, pela Cooperativa Agrícola do 

Távora, pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal e pelos serviços municipais do Posto de 

Turismo. Esclareceu que tentou antecipar a sessão da Assembleia Municipal para o dia 

anterior de modo a poder representar o Município no referido evento. Não obstante, não lhe 

foi possível preparar os elementos necessários atempadamente, uma vez que esteve 

ausente do Município muitos dias. Ainda assim, sublinhou que o mais importante é que o 

Município está muito bem representado. ------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à Barragem da Nave, lembrou que o projecto elaborado teve uma 

informação desfavorável, de acordo com a qual a sua rentabilidade é duvidosa e o 

armazenamento de água não é possível nas proporções previstas, ou seja, não é possível 

irrigar os mil hectares de pomar inicialmente previstos, mas sim o máximo de trezentos e 

cinquenta hectares. Posto isto, comunicou que o referido projecto irá ser reformulado com o 

acompanhamento dos técnicos do Ministério da Agricultura, de modo a prevenir a emissão 

de uma nova informação desfavorável. Declarou que a criação de uma barragem para o 

melhoramento das condições de fornecimento de água à fruticultura é uma das suas 

prioridades, apesar de, dadas as circunstâncias actuais, ter constrangimentos também de 

ordem financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à revisão do Plano Director Municipal, informou que, após auscultados 

os Presidentes das Juntas de Freguesia e todos os interessados que quiseram fazer 
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sugestões, foram estabelecidas quais as áreas de expansão urbana em todas as 

Freguesias, estando a aguardar, de momento, uma resposta por parte da equipa 

projectista. Quanto à sugestão feita pelo deputado António José Tojal Rebelo, manifestou o 

seu total acordo, assegurando que a referida revisão será submetida à apreciação da 

Assembleia Municipal, em tempo útil, de forma a ser viabilizada a introdução de eventuais 

alterações e sugestões. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Henrique Cardoso congratulou-se com a intervenção do 

Presidente da Câmara Municipal no que respeita às eólicas, concretamente pela 

eliminação da eólica mas próxima da povoação de Paraduça. Solicitou que seja estudada a 

possibilidade de afastar um pouco mais as restantes torres eólicas sitas naquela localidade.  

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

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

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que não faria a apresentação da 

informação escrita, tal como havia sido combinado. ----------------------------------------------------- 

----- Congratulou-se com o sucesso do Seminário que decorreu na terça-feira da semana 

passada, em Lisboa, subordinado ao tema “Inserção Profissional de Públicos Vulneráveis”, 

organizado pela Rede Europeia Anti-Pobreza e pela Artenave. Informou que no referido 

evento falou-se do método DOD (intervenção entre a oferta e a procura), existente em 

França, destinado a proporcionar encontros entre empresas e públicos vulneráveis 

desempregados. Mais informou que uma das frases fortes deste método é “Ninguém é 

inempregável”, ou seja, não há ninguém que não tenha nenhuma capacidade ao ponto de 



�

����

�������������

�����������

�
Livº. 09 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL    
 

    �	
	��	������������������������������������������������������������������ ���!"��#"���$%���&�$����'�('	���)��*	(+��

 

�

���

não poder fazer nada. Revelou que poderá vir a ser estabelecida uma parceria entre a 

organização de França e uma organização para liderar a implementação deste método em 

Portugal, que poderá ser a Artenave, o que, a acontecer, será mais uma razão de regozijo 

do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apelou à presença dos Presidentes das Juntas de Freguesia nas reuniões do 

Conselho Local de Acção Social, que ocorrem cerca de duas vezes por ano, enquanto 

parceiros indispensáveis na referenciação e no apoio das famílias mais carenciadas. 

Sublinhou a necessidade de todos desempenharem bem as suas funções, demonstrando 

que são imprescindíveis, de modo a combater a actual hipótese de extinção de Juntas de 

Freguesia e, porventura, de Municípios. -------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia, no que respeita à informação do 

Presidente da Câmara Municipal, particularizou a situação económica e financeira do 

Município, uma vez que condiciona as suas opções e os seus investimentos. Observou que 

há uma redução das dívidas de médio e longo prazo, decorrente de amortizações e do 

pagamento de juros. No que respeita às dívidas a terceiros a curto prazo, constatou que os 

custos correntes impedem a Câmara Municipal de cumprir os rígidos limites do 

endividamento líquido. Lembrou que os anteriores autarcas estão a responder a uma 

proposta e perda de mandato no tribunal, por terem pedido um empréstimo para pagar aos 

fornecedores com o intuito de manterem boas condições de negociação. Posto isto, alertou 

o Presidente da Câmara Municipal que se acautele no sentido de evitar futuras 

penalizações por não conseguir reduzir os níveis de endividamento. ------------------------------- 
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----- Quanto aos processos judiciais, ainda em curso, manifestou a opinião de que os 

mesmos não condicionarão apenas o Plano de Actividades e o Orçamento apresentados 

para este ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Lamentou que o Supremo Tribunal Administrativo tenha decidido desfavoravelmente, 

relativamente à Câmara Municipal, no processo respeitante a uma revisão de preços da 

beneficiação ocorrida na Estrada Municipal 519, entre Moimenta da Beira e Castelo, uma 

vez que a defesa do Município era assente essencialmente em informações técnicas e 

argumentos muito fortes. Alertou o Presidente da Câmara Municipal no sentido de 

acautelar situações similares, futuramente. ---------------------------------------------------------------- 

----- Ainda na relação dos processos em tribunal apresentada, constatou a existência de 

uma obra da Associação Regional de Municípios do Vale do Távora, da exclusiva 

responsabilidade da Câmara Municipal de Tabuaço, que não afecta, portanto, o respectivo 

valor final. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou o Presidente da Câmara Municipal sobre qual o ponto da situação da obra 

de Paradinha-Nagosa, para a qual estava prevista uma medição rigorosa que 

fundamentaria um acordo prévio com a empresa adjudicatária ou, em alternativa, a 

admissão de um processo em tribunal. --------------------------------------------------------------------- 

----- Observou que a concretização dos projectos da Barragem da Nave e do Parque Eólico 

Douro Sul seriam factores que poderiam dinamizar uma série de actividades 

importantíssimas para o combate à desertificação verificada na zona serrana do Município. 

Concretamente quanto ao projecto da Barragem da Nave, manifestou a opinião de que o 
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mesmo terá que ser viabilizado, sob pena de se pôr em causa a credibilidade do Governo, 

que se comprometeu nesse sentido. Apelou a que o Presidente da Câmara Municipal tente 

obter informação acerca dos projectos de pequenas barragens que foram aprovados na 

zona Norte, bem como dos teores dos respectivos pareceres, no sentido de serem tiradas 

conclusões acerca da eventual manipulação partidária existente neste processo. -------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha manifestou a sua disponibilidade 

para informar os serviços sociais da Câmara Municipal acerca das famílias carenciadas 

existentes na sua Freguesia. Não obstante, considerou ser necessária a prévia informação 

aos Presidentes das Juntas de Freguesia acerca das famílias carenciadas já sinalizadas. – 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que o aumento que se verifica na dívida 

de curto prazo, durante o passado mês de Janeiro, se deve à utilização de � 200.000,00 

(duzentos mil euros) de um empréstimo, destinada à aquisição de terrenos para a 

construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira, e, ainda, ao facto do valor das 

transferências para as Juntas de Freguesia ser maior nesse mês. Esclareceu que o seu 

compromisso de diminuição da dívida não é um objectivo em si mesmo, conquanto é o 

único meio de viabilizar iniciativas e actividades imprescindíveis ao Município. ----------------- 

----- Informou que, na sequência da violação dos limites de endividamento líquido, 

verificada no final do ano de dois mil e nove, o Município necessitava diminuir, pelo menos, 

em 10% o seu valor. Comunicou que, no final do ano de dois mil e dez o Município, apesar 

de ainda ultrapassar os limites de endividamento líquido, conseguiu uma redução de 50% 

do valor excedido. Não obstante, informou que em Janeiro de dois mil e onze se verifica um 
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aumento do nível de endividamento líquido, comparativamente a Dezembro do ano 

anterior, que se deve ao facto de haver uma diminuição do limite do valor do endividamento 

líquido do Município, causada pela redução das transferências do Fundo de Equilíbrio 

Financeiro. Informou ser de opinião que o Governo deverá emitir um despacho que 

enquadre esta situação, de modo a não penalizar os Municípios nos limites de 

endividamento líquido, com a diminuição do valor das transferências do Fundo de Equilíbrio 

Financeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que, tendo o Supremo Tribunal Administrativo decidido desfavoravelmente 

na acção interposta pela empresa Jeremias de Macedo, Lda., respeitante à revisão de 

preços da obra da Estrada Municipal 519, entre Moimenta da Beira e Castelo, a Câmara 

Municipal será obrigada a pagar o respectivo valor, no montante de �51.989,27 (cinquenta 

e um mil, novecentos e oitenta e nove euros e vinte e sete cêntimos), acrescido dos 

respectivos juros, no valor de � 43.811,46 (quarenta e três mil, oitocentos e onze euros e 

quarenta e seis cêntimos). Mais informou que a Câmara Municipal acordou com a referida 

empresa realizar um plano de pagamento que estipula o pagamento mensal do valor de � 

13.000,00 (treze mil euros), até à realização do valor total em dívida. ----------------------------- 

----- Mais informou que, na sequência da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Coimbra, na acção respeitante a trabalhos a mais, apresentados no âmbito da 

beneficiação dos Arruamentos de Arcas, Alvite, Leomil e Paçô, o Município também 

acordou um plano de pagamento do capital e respectivos juros com a empresa Jeremias de 

Macedo, Lda., que já liquidou na sua totalidade. --------------------------------------------------------- 
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----- Relativamente à acção interposta, pela empresa Jeremias de Macedo, Lda., contra a 

Associação Regional de Municípios do Vale do Távora, referente à Consolidação da Malha 

viária Intermunicipal, informou que a mesma é, salvo melhor opinião, da total 

responsabilidade do Município de Tabuaço. Não obstante, esclareceu que a respectiva 

contestação foi realizada por esta Câmara Municipal, atendendo à actual fragilidade 

estatutária da referida Associação. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que já não está em contencioso o processo referente à Beneficiação da E.M. 

514, entre Moimenta da Beira e Tabuaço, interposto contra a Associação Regional de 

Municípios do Vale do Távora, uma vez que a empresa autora, Higino Pinheiro & Irmão, 

S.A., acedeu à proposta, por si apresentada, de avaliação conjunta dos trabalhos cujo 

pagamento a empresa reclama e o Município diz não existirem. Mais informou, que da 

referida avaliação conjunta, realizada pelos técnicos da Câmara Municipal e os técnicos da 

referida empresa, resultou um valor substancialmente inferior ao inicialmente reclamado. --- 

----- Relativamente ao Projecto da Barragem da Nave, informou que tem feito um grande 

esforço no sentido de demostrar ao Governo a importância da sua realização para uma 

área considerada muito relevante na produção das maçãs. ------------------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, relativamente à 

comunicação das situações de carência económica, sugeriu o seu envio, por parte dos 

Presidentes das Juntas de Freguesia, ainda que os mesmos, provavelmente, não possam 

ter acesso a uma informação prévia sobre as famílias já sinalizadas, por motivos de sigilo. - 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia alertou o Presidente da Câmara para o 
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facto de, provavelmente, não conseguir resolver todas as questões de endividamento de 

uma só vez, atendendo a que poderá não conseguir realizar todas as negociações como 

pretende. Assim, lembrou da necessidade da gestão camarária não se centrar apenas na 

dívida municipal, sob pena de se sacrificarem oportunidades de extrema relevância para o 

desenvolvimento do Município. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Alertou, ainda, para a necessidade da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

ser informada sobre o impacto negativo que a redução nas transferências do Fundo de 

Equilíbrio Financeiro tem sobre a capacidade de endividamento dos Municípios. --------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses já foi alertada acerca dessa problemática. ------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal sublinhou a importância do acompanhamento 

do desenvolvimento dos processos judiciais do Município, uma vez que as respectivas 

decisões irão condicionar a sua actividade, nos próximos anos. ------------------------------------- 

----- Relativamente aos pontos seguintes, o Presidente da Assembleia Municipal sublinhou 

a importância da análise e discussão das áreas críticas para o Município, em termos 

económicos-financeiros, uma vez que dão uma legitimidade acrescida à Câmara Municipal 

na tomada de decisões. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Dois Ponto Um, com vista à “Análise e discussão de áreas críticas 

do Município, em termos económico-financeiros: Ambiente”. ----------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que, com o agendamento destes dois 
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temas, o ambiente e a educação, se pretende dignificar a Assembleia Municipal, dando-lhe 

a conhecer todos os aspectos relevantes da vida do Município e auscultando as suas 

sugestões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à área do ambiente, informou que a sua análise se focará nas temáticas 

dos Resíduos Sólidos Urbanos, das Águas Residuais e do Abastecimento de água, devido 

ao enorme impacto financeiro que têm para o Município e à necessidade de assumir 

decisões e responsabilidades acerca das mesmas. ----------------------------------------------------- 

----- Começou por lembrar que houve uma redução mensal das transferências do Fundo de 

Equilíbrio Financeiro de � 45.514,50 (quarenta e cinco mil, quinhentos e catorze euros e 

cinquenta cêntimos), que tem um impacto anual de � 546.174,00 (quinhentos e quarenta e 

seis mil, cento e setenta e quatro euros). Mais informou que esta redução levou também a 

uma diminuição do limite de endividamento. --------------------------------------------------------------- 

----- Informou que o serviço de recolha e tratamento de resíduos sólios urbanos é realizado 

através de uma subcontratação que custa ao Município cerca de � 13.000,00 (treze mil 

euros), por mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que, no ano de dois mil e onze, houve uma pequena diminuição do preço 

global de tratamento por cada tonelada de resíduos, em relação aos anos anteriores, 

resultante da constituição da Resinorte, por fusão da Rebat, da Resat e da Residouro. 

Verificou-se, também, um agravamento da taxa de gestão dos resíduos, nos termos da 

Portaria n.º 851/2009, de 07 de Agosto. -------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da análise de encargos com o tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, 
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informou que, no ano de dois mil e dez, os custos assumiram o valor de � 358.155,25 

(trezentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos), 

e os proveitos foram no valor de � 134.466,43 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e 

sessenta e seis euros e quarenta e três cêntimos), verificando-se, deste modo, um défice 

no valor de � 223.688,82 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e oito euros e 

oitenta e dois cêntimos), correspondente a uma incidência negativa de 166 %. ----------------- 

----- Constatou que os tarifários cobrados por este Município são muito reduzidos quando 

comparados, por exemplo, com os praticados pelos Municípios de Lamego e de Chaves. 

Consequentemente, este Município tem muitas dificuldades no cumprimento das datas de 

vencimento das faturas, não lhe sendo possível contratar empréstimos para a respetiva 

liquidação, devido às restrições que sofre quanto à capacidade de endividamento líquido, 

sendo, por isso, obrigado a pagar juros muito elevados.  Acresce, ainda, que a empresa à 

qual está subcontratado este serviço tem uma protecção legal que lhe permite fazer 

injunções sempre que a antiguidade do pagamento seja superior a cento e oitenta dias, ou 

seja, ou o Município realiza um acordo de pagamento ou são executadas as suas receitas.  

----- Informou que o tratamento das águas residuais é um serviço prestado por algumas 

ETARS do Município e pelas Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, que pertence às 

Águas de Portugal, na qual o Município tem uma participação de capital. Sublinhou que é 

inadmissível que a referida empresa pratique, a partir do ano de dois mil e oito, aumentos 

anuais nos seus tarifários muito superiores à taxa de inflação, sendo que em dois mil e dez 

se verificou um aumento de 11%. Manifestou, igualmente, a sua indignação com o facto de 

a referida empresa só informar a meio do ano acerca dos aumentos da sua facturação, 
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aplicando-os com efeitos retroactivos.  ---------------------------------------------------------------------- 

----- Numa análise dos resultados, informou que o Município, no tratamento das águas 

residuais, teve � 393.691,22 (trezentos e noventa e três mil, seiscentos e noventa e um 

euros e vinte e dois cêntimos) de custos e � 96.252,74 (noventa e seis mil, duzentos e 

cinquenta e dois euros e setenta e quatro euros) de proveitos, o que representa um 

resultado negativo de � 297.438,48 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e 

oito euros e quarenta e oito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------- 

----- Alertou para a necessidade de o Município reunir os seus esforços no sentido de não 

pagar o tratamento das águas pluviais que entram no sistema, como sendo águas 

residuais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou um quadro onde se verifica que a tarifa variável do tratamento de águas 

residuais praticada por Sernancelhe é muito superior à praticada por este Município. --------- 

----- Esclareceu que, dada a falta de água verificada todos os verões e a inexistência de 

fundos comunitários que auxiliassem na resolução desse problema, o Município viu-se 

obrigado a aderir a este sistema de abastecimento. Mais informou que o contrato de 

concessão, celebrado com a empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, estipula nos 

termos das cláusulas 16.ª e 3.ª do contrato de fornecimento de recolha e de afluentes, a 

facturação de valores mínimos anuais, ou seja, no ano de dois mil e dez, esta empresa 

teria que facturar ao Município o valor mínimo de � 195.355,00 (cento e noventa e cinco 

mil, trezentos e cinquenta e cinco euros), independentemente de o serviço ser ou não 

prestado. Atendendo a que o Município discorda destas cláusulas, por solidariedade aos 
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Municípios cuja diferença entre o mínimo de consumo e o consumo efectivo é muito 

elevado, não pagará a fatura adicional da referida empresa, no valor de � 1.207,00 (mil 

duzentos e sete euros), que perfaz o montante mínimo contratualizado. -------------------------- 

----- Procedeu à leitura de um artigo do “Jornal I”, de vinte e três do corrente mês: “O 

Primeiro-ministro está preocupado com a dívida de 250 milhões de muitas autarquias à 

AdP. E admite alterar as concessões para tornar a factura mais baixa”. Esclareceu que esta 

alteração deverá contemplar o aumento do tempo de vida útil da concessão, que é 

actualmente de trinta anos, para quase o dobro, de modo que a empresa tenha mais tempo 

para amortizar os investimentos realizados e, assim, possa diminuir os valores praticados 

actualmente. Enumerou outra dificuldade nesta matéria, que se prende com o facto de os 

investimentos serem dimensionados de acordo com o desejável, em termos de 

rentabilidade, e não de acordo com o número real de consumidores existentes, o que se 

traduz num défice enorme nestes serviços. Constatou que o Senhor Primeiro-ministro não 

fala dum aspecto muito relevante nesta matéria, que é a necessidade de ser feita uma 

preequação dos valores de modo que as tarifas sejam iguais em todo o país. ---------------- 

----- Na análise de resultados do Abastecimento de Água, constatou que, em dois mil e dez, 

este Município teve de custos � 609.769,99 (seiscentos e nove mil, setecentos e sessenta 

e nove euros e noventa e nove cêntimos) e de proveitos � 346.856,96 (trezentos e 

quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos), o que 

denuncia um défice no valor de � 262.913,03 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos 

e treze euros e três cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------- 
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-----  Concluiu, assim, que nas áreas apresentadas o Município tem um saldo negativo no 

valor de � 784.040,33 (setecentos e oitenta e quatro mil e quarenta euros e trinta e três 

cêntimos). Perante esta realidade, apresentou duas propostas de equilíbrio: baixar as 

perdas para 18 %, o que significa vender quinhentos e setenta e sete metros cúbicos, dos 

setecentos que se compram, o que é muito difícil, ou baixar as perdas para 30%, vendendo 

402.000 metros cúbicos e, simultaneamente, aumentar a tarifa em 15%, o que faria com 

que a tarifa média que custa actualmente � 0,82 (oitenta e dois cêntimos) passasse a 

custar � 0,95 (noventa e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Vilar solicitou permissão para sair da sessão, 

uma vez que tinha um compromisso em Viseu. ----------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal autorizou o deputado a ausentar-se. --------------- 

----- Às treze horas, o Presidente da Assembleia Municipal propôs um intervalo para 

almoço, tendo a sessão sido reiniciada pelas quinze horas. ------------------------------------------ 

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

do ponto iniciado no período da manhã. -------------------------------------------------------------------- 

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

a necessidade de se proceder a uma harmonização gradual dos preços dos referidos 

serviços básicos, que actualmente são suportados com os serviços sociais, atendendo aos 

custos inerentes aos actuais parâmetros de qualidade e à construção e manutenção de 

equipamentos. Sublinhou a necessidade de se reduzirem as perdas ao mínimo, 

considerando inviável manter os subsistemas com perdas de 70%. Lembrou que uma 
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alternativa para a resolução deste problema seria a redistribuição equitativa dos custos 

globais por todos, por parte do Governo. ------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou o Presidente da Câmara Municipal se é sua intenção realizar mais 

investimentos para consolidação do sistema de abastecimento, manifestando a opinião de 

que é possível abastecer as zonas em falta com os subsistemas existentes, aperfeiçoando-

os. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A deputada Celita Leitão manifestou o seu pesar por as áreas do ambiente e da 

educação serem consideradas duas áreas críticas no Município. Questionou se nos 

Resíduos Sólidos Urbanos, anteriormente versados, se incluem os resíduos recolhidos nos 

ecopontos. Indagou se será suficiente haver um ecoponto para cada quatrocentas pessoas. 

Solicitou, ainda, ser informada da possibilidade de promoção de acções de sensibilização 

para a redução da produção de lixo e para que seja evitado o desperdício de água. ---------- 

----- O deputado Carlos Alberto Bento apelou a uma maior fiscalização na separação do 

lixo. Questionou qual o critério adoptado para a distribuição de ecopontos e indagou sobre 

a possibilidade de ser colocado, no mínimo, um ecoponto em cada localidade, atendendo à 

crescente importância da correcta separação dos lixos por categorias. ---------------------------- 

----- Defendeu a criação de um método que permita a cobrança da água para rega de 

jardins a taxas superiores à que actualmente é aplicada para consumos domésticos. --------- 

----- Indagou sobre a legalidade de plantações de eucaliptos junto a zonas urbanas, a 

escassos metros de habitações, onde há captações de água. --------------------------------------- 
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----- Manifestou a sua preocupação com os valores de despesa apresentados, inibidores da 

realização dos investimentos necessários para o Município. Defendeu a universalidade do 

pagamento das taxas de água e do tratamento de Resíduos Sólidos e Urbanos, incluindo 

as Juntas de Freguesia e as Associações do Município. Apelou a uma maior fiscalização 

das perdas de água. Sublinhou a importância de serem reduzidas as perdas de água para 

25 %, viabilizando-se, deste modo, uma redução do aumento das tarifas previsto. ------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Passô questionou se a Câmara Municipal é 

obrigada a ter um contrato com as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. Constatou que a 

cobrança da taxa dos Resíduos Sólidos Urbanos, ao ser realizada em consonância com a 

taxa de consumo de água, cria algumas situações de injustiça, como é o caso dos 

emigrantes cuja produção de lixo é muito reduzida em termos anuais. Manifestou especial 

preocupação pelo facto de 60% ou 70% da água que entra no sistema não ser vendida. 

Questionou se, dada a conjuntura actual, será a melhor opção aumentar o preço da água 

aos munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado José Agostinho Gomes 

Correia, esclareceu que continuam a ser levados a cabo estudos para um aumento da rede 

de distribuição em alta, no âmbito da concessão existente. No entanto, manifestou a 

opinião de que esse aumento poderia afectar ainda mais a sustentabilidade deste sistema.  

----- Informou que os Municípios que estão a ser abastecidos pelas Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro assinaram e aprovaram uma proposta, datada de vinte e três de 

Dezembro de dois mil e dez, que, com base nos argumentos expressos, propõe a 
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renegociação da concessão, no sentido das tarifas em alta serem, no máximo, iguais às 

tarifas mais baixas praticadas pelo grupo Águas de Portugal, com base nos princípios de 

coesão e de solidariedade nacionais. Foi, ainda, proposta a possibilidade dos Municípios, 

que assim o entendam, poderem gerir os seus equipamentos, com liberdade de 

associação, pagando uma renda pelos equipamentos das Águas de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, baseada nos cálculos das rendas irrisórias que essa empresa paga actualmente 

pelos equipamentos dos Municípios. Mais informou que, na aludida proposta, foi acordado 

suspender todos os pagamentos até Janeiro de dois mil e onze, bem como tomar outras 

medidas consideradas necessárias e urgentes, em caso de ausência de evolução deste 

processo até aquela data. Esclareceu que a referida proposta foi recusada pelo Estado, na 

qualidade de acionista maioritário, não tendo por isso nenhum efeito prático. ------------------ 

----- Procedeu à leitura da conclusão da proposta acima mencionada: ----------------------------- 

----- “Foi afectada a boa fé dos Municípios na adesão ao sistema, particularmente com o 

aumento unilateral das tarifas e imposição de caudais mínimos. Além disso, nada se fez 

pela verticalização do sistema, a expectativas criadas pelos Municípios que hoje são 

clientes.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No que respeita à verticalização do sistema, por outras palavras, à entrega da 

distribuição em baixa, esclareceu que os Municípios de Moimenta da Beira e de Vila Real 

não subscreveram este ponto, por discordarem do mesmo, não obstante, votaram 

favoravelmente o documento apresentado, por concordarem com os restantes pontos. 

Esclareceu que discorda da entrega da gestão da água em baixa, uma vez que isso 
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significaria ceder infraestruturas, que foram muito onerosas para o Município, por rendas 

irrisórias, dados os anos de vida desses equipamentos. ----------------------------------------------- 

----- Considerando inviável o Município não cumprir o acordo assinado com as Águas de 

Trás-os-Montes e Alto Douro e recorrer às velhas captações, sublinhou a importância de 

ser feito um esforço no sentido de se reduzirem as perdas, de se taxar a água consumida 

por todas as suas Juntas de Freguesia e Associações e de se aplicarem preços justos para 

a rega de jardins. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Dois Ponto Dois, com vista à apreciação da proposta de “Análise e 

discussão de áreas críticas do Município, em termos económico-financeiros: Educação”. – 

----- O Presidente da Câmara Municipal sublinhou que a educação, apesar de se considerar 

uma área crítica em termos económicos e financeiros, é, também, considerada uma área 

de aposta prioritária por parte do Município, atendendo a que representa um factor de 

desenvolvimento e de atratividade para o Concelho. Informou que, na senda deste objetivo 

de tornar a educação num dos fatores distintivos do Município, têm sido realizados 

investimentos nas escolas, será construído o Centro Escolar de Moimenta da Beira e a 

Escola Secundária terá uma intervenção na parte escolar, no seguimento da candidatura 

que fez para o efeito, que a dotará de melhores condições de ensino para as próximas 

décadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente às Actividades de Enriquecimento Curricular, informou que o Município 

suporta uma despesa no valor de � 164.819,62 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e 

desanove euros e sessenta e dois cêntimos), tendo uma comparticipação da Direcção 
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Regional de Educação do Norte no valor de � 110.507,04 (cento e dez mil, quinhentos e 

sete euros e quatro cêntimos), o que determina um défice anual de � 54.312,58 (cinquenta 

e quatro mil, trezentos e doze euros e cinquenta e oito cêntimos). Lembrou que os 

professores que estão nestas actividades estão a exercer outras funções que são 

suportadas pelos mesmos custos. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Constatou que nas despesas com os vencimentos dos auxiliares denota-se um saldo 

positivo no valor de � 6.444,78 (seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro euros e setenta 

e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou verificar-se no Pré-Escolar um défice no valor de � 109.466,08 (cento e nove 

mil, quatrocentos e sessenta e seis euros e oito cêntimos). Esclareceu que a receita da 

Direcção Regional de Educação do Norte tem duas componentes, refeições e 

prolongamento, que, no seu conjunto representam � 62,98 (sessenta e dois euros e 

noventa e oito cêntimos), por aluno ao mês, tendo o Município a seu cargo, ainda, a 

despesa de � 0,63 (sessenta e três cêntimos), por quilómetro, nos transportes dos referidos 

alunos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Constatou que nas refeições do primeiro ciclo há um défice de � 58.268,72 (cinquenta 

e oito mil, duzentos e sessenta e oito euros e setenta e dois cêntimos). Comunicou que a 

Direcção Regional de Educação do Norte comparticipa as refeições, que têm o custo de � 

2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos), em � 0,52 (cinquenta e dois cêntimos), 

comparticipando a Câmara Municipal o valor total das refeições dos alunos carenciados do 

Escalão A, o valor de � 1,77 (um euro e setenta e sete cêntimos) nas refeições dos alunos 



�

����

�������������

�����������

�
Livº. 09 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL    
 

    �	
	��	������������������������������������������������������������������ ���!"��#"���$%���&�$����'�('	���)��*	(+��

 

�

�%�

carenciados do Escalão B e o valor de � 1,04 (um euro e quatro cêntimos) nas refeições 

dos alunos não carenciados. Esclareceu que dos duzentos e quarenta e cinco alunos do 

primeiro ciclo, setenta e um não são carenciados, que correspondem a 29%, quarenta e 

dois alunos usufruem dos benefícios do escalão B, que correspondem a 17%, e cento e 

trinta e dois alunos usufruem do escalão A, correspondendo a 54%. ------------------------------- 

----- Esclareceu que a Câmara Municipal se limita a admitir e a validar as relações dos 

alunos carenciados enviadas pela Segurança Social. --------------------------------------------------- 

----- No que respeita aos transportes escolares, analisando os dados que reportam ao 

último ano lectivo, informou verificar-se um défice no valor de � 273.966,26 (duzentos e 

setenta e três mil, novecentos e sessenta e seus euros e vinte e seis cêntimos), sendo a 

receita de � 146.137,82 (cento e quarenta e seis mil, cento e trinta e sete euros e oitenta e 

dois cêntimos) e a despesa, só da EAVT, do valor de � 420.104,08 (quatrocentos e vinte 

mil, cento e quarto euros e oito cêntimos). Esclareceu que os custos com os transportes 

dos primeiro, segundo e terceiro ciclos constituem um encargo para Câmara Municipal. ----- 

----- Comunicou que a aposta na área da educação implica para o Município custos 

adicionais, nomeadamente com os transportes dos alunos que vêm de outros Municípios. 

No entanto, considera que este investimento se justifica pois reforça a capacidade e a 

qualidade de ensino e coloca Moimenta da Beira mais perto de ser objecto de decisões de 

investimento e de escolha. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Apresentou um quadro onde constam outros custos pelos quais o Município não tem 

qualquer receita, havendo nos mesmos um défice de 100%, no valor de � 225.209,62 

(duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e nove euros e sessenta e dois cêntimos). ------------ 

----- Assim, constatou que nesta área se verifica um impacto negativo financeiro, no valor 

de � 714.778,62 (setecentos e catorze mil, setecentos e setenta e oito euros e sessenta e 

dois cêntimos). Esclareceu que, em média, cada aluno representa um custo anual de 

408,44 (quatrocentos e oito euros e quarenta e quatro cêntimos). ---------------------------------- 

----- Terminou a sua apresentação, sublinhando que o custo com a educação, acima 

versado, representa porventura o maior investimento do Município. -------------------------------- 

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

deste ponto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia constatou que os dados apresentados vêm 

confirmar uma aposta feita há longos anos numa educação com qualidade, em Moimenta 

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

----- Manifestou a opinião de que os Municípios são as entidades mais bem posicionadas 

para gerir e para fazer investimentos nesta área, não obstante, lamentou o facto de as 

transferências de competências que têm vindo a verificar-se nesta matéria não serem 

acompanhadas da devida compensação financeira, o que coloca os Municípios numa 

situação difícil. Alertou para a necessidade de, no caso de se insistir numa mais ampla 

transferência de competências nesta área, o Município acautelar a observância das justas 

condições para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Expressou a sua satisfação por, pela primeira vez, o Governo aceitar ter uma maior 

responsabilização na construção dos equipamentos. Informou que, com a majoração ao 

nível do apoio comunitário de 85%, é possibilitada a realização de investimentos na rede 

educativa. Congratulou-se por o estádio e por o centro escolar representarem uma mais 

valia para a educação e para o próprio Município. ------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a opinião de que o Município não deverá admitir que, por falta de meios, o 

Estado imponha uma concentração maciça de alunos num só centro escolar, o que levaria 

à desertificação das aldeias e à perda de qualidade de ensino. -------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal manifestou a opinião de que a educação deve 

realmente ser encarada como um investimento, principalmente no que respeita ao ensino 

secundário, atendendo a que muitos Concelhos vizinhos não dispõem desse ensino, 

necessário para o cumprimento da escolaridade obrigatória. ----------------------------------------- 

----- Sublinhou que a construção do Centro Escolar se trata de um investimento prioritário, 

estratégico e vital, atendendo à necessidade de melhoramento das condições desse 

ensino. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Henrique Cardoso questionou se a escola de Leomil, que está em 

péssimas condições, será encerrada ou objecto de requalificação. --------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, no seguimento da intervenção do deputado José 

Agostinho Gomes Correia, informou que a transferência de competências mantém-se na 

ordem do dia, não obstante, o Executivo tem-se recusado ao seu acolhimento por entender 

que a mesma poderá trazer mais encargos para o Município, à semelhança do que 



�

����

�������������

�����������

�
Livº. 09 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL    
 

    �	
	��	������������������������������������������������������������������ ���!"��#"���$%���&�$����'�('	���)��*	(+��

 

�

�-�

aconteceu com as anteriores. Deste modo, afirmou que conservará a mesma posição 

enquanto se poderem manter as boas condições de ensino sem a assunção de maiores 

encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em resposta ao deputado António Henrique Cardoso, informou que a escola de Leomil 

será objecto de intervenção, no sentido de serem resolvidos os problemas de frio e de 

infiltrações existentes naquele espaço. Em termos futuros, reiterou a sua vontade do 

Município ter mais um ou dois centros escolares. No entanto, alertou para a necessidade 

de se fazerem rapidamente opções, nomeadamente quanto à localização dos referidos 

equipamentos, dadas as dificuldades crescentes de garantia de financiamento.  --------------- 

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

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

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