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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E OITO DE FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE ========================================== 

ATA N.º 02/2019  

========== Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 

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 cinquenta e cinco minutos, tendo a Mesa 

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

pela Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, e pelo Segundo Secretário, Carlos 

Alberto de Meneses Bento.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após a verificação de quorum, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, após 

cumprimentar todos os presentes, e dando cumprimento ao estipulado no n.º 1, do art.º 

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, indicou que se procedesse à realização da 

chamada, verificando-se a presença dos seguintes membros: José Manuel de Andrade 

Ferreira, Fernando Manuel Trinta Lopes, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Fábio Ricardo 

Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, António José de Macedo, Sidónio 

Clemêncio da Silva, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, António Manuel 

Pinto da Silva, Pedro Cláudio Pereira Martins, Susana Duarte Morais, Francisco Aurélio 

Santana Aguiar, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, 

Délio Nelson Rodrigues da Mariana, Sidónio da Silva Meneses e os senhores Presidentes 

da Junta de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, de Arcozelos, António 
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Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, João Augusto Gomes Oura, de Cabaços, Hélio David 

Ribeiro dos Santos, de Caria, em substituição do Presidente da Junta, Armando Nunes 

Mota, de Castelo, Victor Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil, José Luis dos Santos 

Rosário, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, de Passô, em 

substituição do Presidente da Junta, Domingos Manuel dos Santos Martinho, da Vila da 

Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, de Sever, 

Marcelino Ramos Ferreira, do Vilar, Fernando Manuel dos Santos Vilaça, da União de 

Freguesias Paradinha e Nagosa, André Trindade de Sousa, 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. ----------------------------------------------------------------------- 

----- O senhor Presidente da Assembleia justificou as ausências dos membros da 

assembleia, Celita Maria Pereira Leitão e Cristiana Vanessa Teixeira Tavares. ----------------- 

----- Também estiveram presentes: o senhor Presidente da Câmara, José Eduardo Lopes 

Ferreira, o Vice-Presidente Francisco Alexandre dos Santos Gouveia Cardia e os senhores 

Vereadores, Susana Isabel Marques Lemos, António José Teixeira Caiado, Ana Margarida 

Lopes Morgado e Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho. ------------------------------------------  

===== Prosseguindo, deu a palavra à Primeira Secretária Maria Teresa Adão Chaves 

para se pronunciar sobre a situação da ata da sessão de novembro do ano transato, a qual 

referiu que a ata foi enviada para todos, mas não pode ser aprovada assim, sem que lhe 

seja acrescentado algo, uma vez que o deputado Fernando Manuel Trinta Lopes entendeu 

que faltavam as palavras do deputado Jorge Mota dos Santos, referentes ao Vereador 

Cristiano Coelho e, também, a respetiva resposta. Não tem sido hábito que o que consta na 
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ata seja pormenorizado a esse ponto, no entanto, dado que um dos intervenientes exige 

que constem da ata as palavras proferidas pelos dois intervenientes, a secretária leu a 

transcrição da gravação. Após a leitura, ficou decidido que as duas intervenções ficariam 

registadas na referida ata.---------------------------------------------------------------------------------------

----- Sendo assim, e dando cumprimento ao estipulado no artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, conjugado com o artigo 34.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, o  

Presidente da Assembleia colocou à votação a  Ata da Sessão Ordinária realizada em 

28 de novembro de dois mil e dezoito.  ------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: Aprovar por maioria, com cinco abstenções dos membros da assembleia, 

Joaquim Filipe Santos Rodrigues, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, 

Francisco Aurélio Santana Aguiar, Délio Nelson Rodrigues Mariana e o senhor Presidente 

de Junta da Freguesia de Castelo, Vítor Manuel Gomes de Carvalho. --------------------------- 

----- De imediato, o Presidente da Assembleia perguntou se alguém queria pronunciar-se 

sobre a correspondência recebida e, dado que não houve inscrições, prosseguiu com os 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Então, abriu uma ronda de inscrições e tomou a palavra o Membro da Assembleia 

Municipal José Manuel do Nascimento Correia Alves que, após os cumprimentos, 

referiu que um dos assuntos parece-lhe supramunicipal - Pelourinho da Vila da Rua -, mas 

que, estando na área do município, deveriam ser tomadas medidas de restauração e 

apelou ao executivo sobre o assunto. Realçou a importância dos cinco pelourinhos 

existentes, enquanto símbolos do passado, que reforçam a identidade da região.--------------

- O pelourinho da Vila da Rua, pela sua localização e pelas últimas obras que foram feitas, 
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naquela via contígua, parece-lhe estar ameaçado, mesmo em termos de estabilidade. 

Realmente, já se veem algumas perturbações, nomeadamente, nos “pinocos” -  pedaços 

de pedra que estão lá encostados -,  que cada vez estão mais encostados no sentido do 

pelourinho, os quais estão a fazer pressão àquele monumento, pelo que teme que, a  

qualquer momento,  possa haver uma derrubada. Portanto, chamava a atenção para essa 

situação e, uma vez que é um pelourinho classificado como monumento nacional, desde 

1915, sugere que a câmara faça as devidas diligências aos órgãos que tutelam este 

monumento. O pavimento de cubos é um pavimento bonito, como zona histórica, mas 

devido à carga que aquela via tem, a transmissão de força é muito mais rápida, muito mais 

intensa, muito reboque, algumas vibrações, muitos movimentos, que podem pôr em perigo 

este monumento. Uma das soluções passaria pela colocação de um bom tapete de 

borracha naquela zona, para que se evitassem as vibrações ao monumento. Outra forma, 

seria a construção da Variante da Vila da Rua, para desviar o trânsito pesado, por ser o 

que provoca mais estragos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O segundo ponto é referente às transferências de competências do estado central 

para as autarquias e questionou o senhor Presidente da Câmara, no sentido de saber, se 

no âmbito da aprovação que foi feita, na assembleia, o município já se começou a adaptar 

a essa realidade e se a estrutura está a começar a dar toda a resposta. ============== 

----- De imediato, usou da palavra, o  Membro da Assembleia Municipal António José de 

Macedo que, após os cumprimentos, leu a declaração de voto: “ 1. Foi com grande 

satisfação que constatei a implementação no município do novo serviço ao dispor da 

população “Mobilidade à Beirinha”, permitindo à população uma melhor mobilidade 
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urbana e concelhia, reforçando a oferta e permitindo novas alternativas e soluções mais - E 

mais uma vez é uma enorme satisfação verificar que apesar de não ter sido a escolha 

maioritária dos eleitores nas urnas, o programa da Candidatura Independente – VA, vê as 

suas ideias e projetos aproveitados a favor da maior qualidade de vida para o município, 

mostrando claramente que se trata de um programa arrojado, muito válido e transversal a 

todas as áreas sociais e económicas, que vai de encontro às necessidades e desafios do 

nosso município e da região e, sobretudo, que se trata de um programa de e para as 

pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2. Nesta linha de pensamento, é pena que não seja seguido o nosso pensamento em 

outras matérias, também extremamente importantes, senão basilares, no que ao futuro, 

desenvolvimento e crescimento do município diz respeito, (nomeadamente, naquilo que 

deveria ser uma luta titânica por parte do executivo). Refiro-me à captação de investimento 

privado; ao apoio às empresas; à criação de emprego e de dinâmicas económicas, 

desideratos que só são possíveis de alcançar através de medidas concretas, concertadas, 

articuladas e continuadas, tal como temos vindo a defender. E, nesta matéria, achamos 

que pouco se tem feito! ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Concretizando: recentemente, na assembleia municipal de 28 de novembro de 2018, 

perdemos a oportunidade de, em matéria fiscal, dar sinais importantes nesse sentido. 

Infelizmente, os sinais que esta autarquia deu vão no sentido contrário, sendo que, no 

contexto dos 25 municípios que compõem o distrito de Viseu, em matéria de Imposto 

Municipal Sobre Imóveis – IMI, Moimenta da Beira é um dos 5 municípios que mais 

IMI cobram, ficando os restantes 20 municípios em posições de cobrança de IMI mais 
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favorável para as famílias. ------------------------------------------------------------------------------------

----- E não é preciso ser economista para perceber que o aumento da carga fiscal tem 

efeitos negativos na economia, reduzindo o investimento e o consumo privado e 

desacelerando assim a atividade económica. O aumento da carga fiscal, deveria 

converter-se num maior investimento público, o que poderia ter um efeito positivo na 

economia, mas, na verdade, o que acontece em Moimenta da Beira, é que apesar desta 

elevada carga fiscal, esse investimento público e esse efeito positivo na economia não se 

verifica, ou seja, não existe nem baixa carga fiscal, nem benefício direto com o 

aumento da carga fiscal. --------------------------------------------------------------------------------------

----- 3. No seguimento desta preocupação – preocupação que se traduziu na elaboração do 

programa eleitoral da Candidatura Independente que aqui personifico e que continua 

empenhada nesse mesmo rumo (a promoção do desenvolvimento e do crescimento 

económico; a captação de investimento privado; o apoio às empresas; o aumento da 

atratividade do município aos empresários e às famílias) – no seguimento desta 

preocupação, dizia, queria pedir um esclarecimento muito concreto ao Senhor Presidente: 

Para quando a criação de uma estrutura/gabinete…o que se lhe quiser chamar… de 

Apoio às empresas, aos empresários e ao investimento? Gostaria de obter uma 

resposta diferente da que nos tem sido dada, “que esse trabalho é feito todos os dias”, 

porque esse trabalho até pode estar a ser feito (e eu não duvido do empenhamento do Sr. 

Presidente da Câmara), mas acaba por não ter visibilidade, porque não é estruturado, nem 

regrado e, consequentemente, não tem resultados práticos, palpáveis, ao alcance e ao 

serviço de todos… ------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- A autarquia não pode ter uma abertura total para receber as transferências do Poder 

Central, como se verificou na última Assembleia Municipal Extraordinária (mesmo 

desconhecendo o seu respetivo envelope financeiro) e, por outro lado, não conseguir dar a 

melhor resposta em matéria de investimento local e em matéria de dinâmica empresarial. --

----- 4. Uma última questão, continuando com a mesma preocupação com a nossa 

economia local, pois o futuro do município disso depende: Até à data, como é do 

conhecimento de todos, não foi ainda possível encontrar uma solução aglutinadora e 

mobilizadora que permita uma união por parte dos operadores da maçã, com todas as 

vantagens que conhecemos, quer em matéria de imagem, quer na valorização do produto e 

melhor negociação dos preços no mercado, com consequente maior retorno para os 

produtores, mais produção, mais emprego no sector, mais e melhor dinâmica económica 

local. Significa, portanto, que produtores, operadores e poder político local, não foram ainda 

capazes de dar esse passo de união… ---------------------------------------------------------------------

----- Mas, entretanto, fomos confrontados com uma informação, embora com poucos 

pormenores, da existência de negociações no sentido de uma tentativa de união, de uma 

estratégia comum, entre a Cooperativa Agrícola de Moimenta da Beira, um ou dois 

operadores concelhios, alguns municípios vizinhos e operadores desses mesmos 

municípios, ou seja, estará alegadamente em curso uma solução de união fora da 

exclusividade de Moimenta da Beira, envolvendo uns e excluindo outros. ------------------------

----- Neste sentido, gostaria que fosse explicado a esta Assembleia Municipal, se possível e 

em primeiro lugar, qual a veracidade desta informação e se a autarquia conhece e está a 

acompanhar este processo. Em segundo lugar, e a ser verdade, o que está em causa, qual 



 
                                                                                                                                                                               Fl.49  

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2019.02.28 
 

                                                                                                                                                             Livº 17 
 

 
 

                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 

 

 

a estratégia e a dinâmica económica subjacente e qual se prevê seja o futuro deste 

processo de união, no contexto da nossa economia local?” ======================== 

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

Manuel Trinta Lopes que, após os cumprimentos, começou por referir que a sua 

intervenção era no sentido de fazer um pedido à mesa. Se possível, enviar a ata das 

sessões ordinárias e as outras também com mais antecedência, isto porque, normalmente, 

são enviadas quase ao mesmo tempo com a convocatória, com os pontos e os 

documentos que vão ser analisados na assembleia. E, para que a ata seja lida e analisada, 

falta tempo para preparar a reunião, tendo em conta os documentos. Portanto, seria ótimo 

que as atas pudessem ser enviadas com uma semana de antecedência em relação às 

convocatórias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-===== No uso da palavra, a Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, respondeu 

que é um esforço hercúleo, mas vai tentar. ==================================== 

===== Por fim, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Municipal Carlos Alberto 

de Meneses Bento que, após os cumprimentos, leu o seguinte: “Na reunião da Assembleia 

Municipal do dia 06/02/2018, o Membro da Assembleia Municipal José Manuel de Andrade 

Ferreira, apresentou uma proposta escrita do PPD/PSD, assinada por todos os 

proponentes, com o seguinte teor: “ Para que a Assembleia tenha conhecimento do 

programa, estratégia das respetivas comissões, propomos a apresentação pelos membros 

desta Assembleia, de um relatório/síntese anual das atividades e avaliação das comissões 

para as quais foram eleitos no mandato de 2017/2021, nos órgãos onde a Assembleia 

Municipal tem representantes: ---------------------------------------------------------------------------------
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----- 1 – Conselho local de Educação; -----------------------------------------------------------------------

----- 2 – Associação Nacional de Municípios Portugueses; --------------------------------------------

----- 3 – Conselho Cinegético Municipal; --------------------------------------------------------------------

----- 4 – Conselho da Comunidade do Aces Douro-Sul; -------------------------------------------------

----- 5 – Conselho Consultivo do IFEC; ----------------------------------------------------------------------

----- 6 - Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios; -----------------------------

----- 7 – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco; ----------------------------------

----- 8 – Assembleia Intermunicipal da Associação Regional de Municípios de Vale do 

Távora; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 9 – Assembleia Intermunicipal da CIMDouro. --------------------------------------------------------

----- “Este relatório será apresentado na 1.ª reunião ordinária do ano seguinte ao que diz 

respeito”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Cumprindo o imperativo do que ficou então deliberado naquela assembleia, e apesar 

de no ano de 2018 não se ter realizado qualquer reunião do Conselho da comunidade 

Douro Sul, uma que o Presidente do Município de Tabuaço, não diligenciou no sentido de 

garantir a presenças dos eleitos para este ato (houve uma convocatória que não reuniu 

quórum e que derivou para reunião informal), no entanto, já foi feita uma reunião em 

fevereiro que produz efeitos no ano transato. Venho junto desta assembleia apresentar os 

dados de que disponho neste momento. -------------------------------------------------------------------

----- O Plano Local de Saúde (PLS) é um documento estratégico que tem por objetivo 

contribuir para a melhoria do estado de saúde da população. É um instrumento de apoio à 

gestão das atividades dos serviços de saúde e da comunidade, orientando e integrando as 
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diferentes tomadas de decisão que reconhecidamente têm impacto na saúde da população. 

Trata-se de um documento estratégico fundamentado nos princípios do Planeamento em 

Saúde que tem por base a “ … racionalização na utilização de recursos escassos com vista 

a atingir os objetivos fixados, em ordem à redução dos problemas de saúde considerados 

como prioritários, e implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários 

sectores sócio económicos…” ---------------------------------------------------------------------------------

----- O atual Plano Nacional de Saúde (PNS), agora revisto e estendido até 2020, define 

como grandes metas a redução para menos de 20% da taxa de mortalidade prematura 

(abaixo dos 70 anos), o aumento em 30% da esperança de vida saudável aos 65 anos de 

idade, e ainda a redução dos fatores de risco relacionados com as doenças não 

transmissíveis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No PLS 2011-2016, e que se estende até 2020, após a identificação e priorização dos 

problemas de saúde, foram definidas as seguintes necessidades técnicas de saúde na 

área geodemográfica de intervenção do ACES Douro Sul: --------------------------------------------

- Menor taxa de Mortalidade por Tumor Maligno da Mama Feminina; --------------------------- 

- Menor taxa de Mortalidade por Doença Crónica do Fígado e da Cirrose;---------------------

- Menor taxa de Mortalidade por Tumor Maligno do Estômago;------------------------------------

- Menor taxa de Mortalidade por Tumor Maligno do Cólon e Reto;--------------------------------

- Menor taxa de Mortalidade por Doença Cerebrovascular. -----------------------------------------

----- Está provado que os tumores do aparelho digestivo, bem como do fígado, incidem em 

maior percentagem na região norte. É necessária uma maior sensibilização no consumo 

abusivo do álcool e tabaco, passando, no meu entender, por sessões de esclarecimento, 
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envolvendo a autarquia, para uma maior consciência na saúde, de forma a que se possam 

educar todas as pessoas, quer no exercício físico, alimentação e redução dos hábitos 

tabágicos e alcoólicos. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Como resposta do ACES Douro Sul, já existe consulta descentralizada de alcoologia. --

----- Verifica-se uma maior resposta no diagnóstico do tumor maligno dos intestinos e 

pretende-se, durante o ano de 2019, a disponibilização de KIT para rastreio deste tumor, 

pela entrega ao domicílio, nas idades compreendidas entre os 50 e os 75 anos. ---------------

----- Recentemente foi lançado desafio ao Município de Moimenta da Beira do seguinte 

programa: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DIABETES EM MOVIMENTO --------------------------------------------------------------

---- Programa comunitário de exercício físico para pessoas com diabetes tipo 2. ---------------

Objetivos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aumentar os níveis de atividade física da população portuguesa com diabetes tipo 2; 

melhorar o controlo glicémico; diminuir o risco cardiovascular; melhorar a aptidão física; e 

aumentar a qualidade de vida. ---------------------------------------------------------------------------------

Público-alvo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Iniciativa destinada a homens e mulheres, com diabetes tipo 2 diagnosticada 

clinicamente, entre os 50 e 80 anos de idade, seguidos e recrutados nas Unidades de 

Saúde (Centros de Saúde ou Hospitais) aderentes ao programa e pertencentes ao Serviço 

Nacional de Saúde”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Uma vez que este projeto foi apresentado apenas a dois Municípios do ACES Douro 

Sul, devia, em seu entender, ser abraçado, porque, à semelhança do que tem acontecido, 
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não seria deixado o tema “Saúde” para trás. Este executivo já deu provas que a saúde está 

em primeiro lugar, por isso seria um sinal de continuidade. Além disso, vindo a propósito 

por se celebrar o Dia Mundial das Doenças Raras, abordou esse tema, na reunião do 

ACES, tendo como objetivo o levantamento do número de casos no nosso concelho, por 

forma a podermos contribuir para uma maior proximidade a esses doentes, permitindo uma 

resposta de acordo com os seus direitos e dignidade de vida. Já teve conhecimento pela 

senhora Diretora Executiva Dr.ª Albertina Cardoso que se está a fazer um levantamento da 

situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente, também, ao projeto denominado “Mobilidade à Beirinha”, congratulou-

se por entender que estas medidas fazem com que o concelho evolua e que as pessoas 

estejam mais presentes e se desloquem, no entanto, acredita que esta medida não passou 

por o executivo ler o projeto da candidatura do VA. De qualquer forma, o que está em 

causa será sempre a capacidade de executar o projeto”. ========================== 

----- Finalmente, com autorização da mesa, foi dada a palavra ao senhor Presidente da 

Câmara que, após os cumprimentos iniciais, referiu que, antes de responder às questões 

que lhe foram colocadas, pretendia alertar para o período que se aproxima e sensibilizar 

todos os deputados para o período difícil de potencialidade de fogos florestais, pedindo a 

colaboração de todos, sem retirar o apoio e as atividades de prevenção do perigo que a 

Câmara encetará. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há muitos comportamentos de risco que são por negligência, relativamente aos quais 

a prevenção pode passar apenas por uma indicação, um sinal de cuidado, porque acontece 

a todos e em todos os lugares. Estão a preparar um conjunto de iniciativas que 
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contribuirão, objetivamente, para diminuir o risco, mas é preciso contar com o especial 

empenhamento de todos, como tem vindo a acontecer. ------------------------------------------------

----- Respondeu ao deputado Correia Alves, no que respeita ao Pelourinho da Vila da Rua, 

prometendo que vai estudar até onde o município tem autonomia para intervir.  

Relativamente à forma como ali se pode circular, também reconheceu a substituição 

daquela área de pavimento por uma área que provoque menor atrito, menores vibrações e 

também um conjunto de implicações que têm de ser avaliadas. Trata-se de uma estrada 

nacional e da competência das Estruturas de Portugal. ------------------------------------------------

----- A preparação das competências para o município está a decorrer na normalidade. 

Pretende criar mais condições de resposta às populações, em termos de serviço público. --

----- Em resposta ao deputado António Macedo, afirmou que tem vindo a ser feita, ao longo 

de vários anos, com a tal persistência que ele referiu, a proximidade da câmara municipal a 

todos os atores da economia local e concretamente àqueles que o deputado mencionou. 

Esta proximidade que se manifesta em reuniões periódicas e diversas com àquelas 

organizações em concreto, leva a que, neste momento, haja da parte daquelas 

organizações uma decisão de constituição de uma empresa, entre elas próprias, para 

procurarem atingirem os objetivos que, há anos, o município, através da sua presença e 

não do tal gabinete de apoio ao empresário de que o deputado fala, tem vindo a sugerir. ----

----- Compreende que o deputado e outras pessoas entendam que seja preferível que a 

câmara municipal tenha um gabinete com uma nomenclatura para dizer que tem do que 

seja o próprio presidente da câmara a estar permanentemente em reuniões, mas esta 

situação tem-se verificado sempre, pelo que não houve uma reunião em que o presidente 
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da câmara não estivesse presente. O Município de Moimenta da Beira não pretende 

usurpar funções de ninguém, nem criar condições de dificuldade em nenhuma organização. 

Durante os últimos anos, a câmara empenhou-se em reunir consensos para que a resposta 

coletiva pudesse ser melhor do que a de cada empresa, porque as organizações no 

mercado estão cada vez mais evoluídas e a dimensão necessária para um bom 

posicionamento no mercado é cada vez maior. -----------------------------------------------------------

------ Foi um caminho difícil por ter sido obrigatório respeitar os objetivos de cada empresa, 

mas o papel do município tem sido o de ajudar e de agregar. Relativamente ao 

desenvolvimento do projeto onde este conjunto de organizações se integraram, o município 

tem o compromisso de colaborar no estudo do seu próprio projeto e o compromisso 

financeiro para acompanhar o mesmo. ----------------------------------------------------------------------

----- Afirmou que não se guia pelo programa eleitoral de ninguém, mas segue a avaliação 

dos resultados do trabalho que faz, diariamente, com estas organizações e pela 

necessidade que reconhece de haver aí grandes progressos. ---------------------------------------

----- Não lhe parece que esta capacidade nova de agregação de um conjunto significativo 

de entidades de empresas, mais da cooperativa, no concelho de Moimenta da Beira, seja 

uma capacidade nova que tenha surgido do incremento que a câmara deu todos estes 

anos, nem que seja mérito do Presidente da Câmara ter andado, consecutivamente, a dizer 

que é por aqui o caminho e, muito menos, pensar que isso possa resultar de algum 

programa eleitoral, a vida é muito mais complexa do que isto. ---------------------------------------

------ Inicialmente, foi proposto que as empresas pudessem juntarem-se para abordar o 

mercado em conjunto. Esta primeira abordagem teve dificuldades, mas teve uma evolução 
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que é viável, aparentemente que isto se fizesse, não concretamente para o mercado 

nacional, mas, exclusivamente, para o mercado externo, porque isso provocava menores 

dificuldades no mercado interno. Há uma segunda evolução, segundo a qual, é possível 

resolver as duas vertentes em simultâneo e a abordagem que, neste momento, está a ser 

feita é essa, que tem a ver com a preparação das maçãs para irem para o mercado. Se for 

feita a preparação em conjunto para todas, em apenas uma organização que esteja 

comum, há aí uma vantagem competitiva e que, em muitas circunstâncias, a diferença para 

se chegar ao mercado com condições competitivas, seja o mercado nacional,  ou o 

mercado internacional, cada vez mais, é uma diferença mínima que resulta não tanto da 

produção, não tanto da qualidade, ou da variedade, mas do próprio processo como é feita a 

preparação para chegar ao mercado. -----------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao facto de puderem existir entidades ou empresas, que não são do 

município de Moimenta da Beira, aqui agregadas, no que depender do Presidente e da 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira, ainda haverá mais empresas e mais pessoas de 

mais concelhos a trabalharem com as nossas organizações, pois, em Moimenta da Beira, é 

assim e não ao contrário. Todas as organizações foram convidadas, durante anos, para 

estarem presentes em todas as reuniões onde estas decisões são tomadas. Agora, o 

município não pode obrigar nenhuma delas a querer associar-se com outras organizações 

em concreto, nem tão pouco haverá um período de espera, enquanto, uma ou outra 

empresa não quiser participar nesta agregação. ---------------------------------------------------------

----- Terminou, dizendo que, ao contrário do que o deputado sugeriu, por parte do 

município, há um envolvimento permanente e concreto no acompanhamento destas 
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soluções, a todos os níveis, até ao nível do envolvimento financeiro. Não é uma placa 

colocada numa porta a dizer “gabinete do empresário” que resolve os assuntos, mas sim, a 

presença permanente do Presidente da Câmara.============================ 

 ===== Por um período de tempo, com autorização da Mesa, ausentou-se o Presidente da 

Junta de Freguesia de Leomil, José Luís dos Santos Rosário. ======================  

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

===== Deu-se início ao Ponto Um 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. -------------------

===== De imediato, o senhor Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições e, 

dado que não houve intervenções, considerou-se apreciada informação. ============= 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciada a 

respetiva informação. ====================================================-

----- Passou-se para o Ponto Dois do Período da Ordem do Dia, Apreciação, discussão e 

aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento para 2019, nos termos da alínea a), do n.º 1, do 

artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao senhor 

Presidente da Câmara um esclarecimento sobre este assunto, o qual começou por referir 

que esta proposta da 1.ª revisão orçamental para 2019 já foi aprovada pela Câmara 

Municipal e que, pela força da lei, é submetida à Assembleia Municipal para aprovação. 

Concretamente, prende-se com a inclusão, no orçamento, das rubricas – Reposições não 
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abatidas nos pagamentos - e que não têm impacto significativo, fala-se de quinhentos 

euros, que não puderam ser incluídos no orçamento inicial. As reposições não abatidas nos 

pagamentos abrangem as receitas provenientes das entradas de fundos em resultado de 

pagamentos orçamentais indevidos ou devoluções, ocorridos em anos anteriores, ou seja, 

neste grupo só se registam as devoluções que têm lugar depois do encerramento do ano 

financeiro em que ocorreu o pagamento. -------------------------------------------------------------------

----- Propõe-se a inclusão, no orçamento, da receita da rubrica - 15 Reposições não 

abatidas nos pagamentos pelo valor de (+500,00€), por contrapartida de rubrica – 

06.03.09.02 – Fundos e Serviços Autónomos (-500,00 €). ================================= 

----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições e, 

dado que ninguém se inscreveu, passou-se à votação de forma nominal, nos termos do 

n.º1, do art.º 55.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.========================= 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade dos presentes, aprovar a 1.ª Revisão Orçamental, nos precisos termos 

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

----- De seguida, passou-se para o Ponto Três do Período da Ordem do Dia Centro 

Interpretativo do Poder Local de Moimenta da Beira - Candidatura - Reconhecimento de 

interesse para as populações ou para a economia local, nos termos da alínea i) do artigo 

46.º, da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio -------------------------------------------------------------

----- Então, o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal para que fizesse um breve esclarecimento sobre este 

tema, o qual começou por dizer que, no âmbito do Programa Desenvolvimento Rural 2020, 
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foi elaborada e submetida uma candidatura, relacionada com o Centro Interpretativo do 

Poder Local de Moimenta da Beira, que exige que um dos documentos seja uma 

declaração da Assembleia Municipal considerando de reconhecimento e de interesse para 

as populações, ou para a economia local, este projeto. ------------------------------------------------

----- Esta candidatura tem a ver com a requalificação do edifício designado “a Cadeia”, sito 

junto ao edifício da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, que precisa de ser 

requalificado para Centro Interpretativo do Poder Local. Como é do conhecimento, 

Moimenta da Beira teve já oito concelhos e um dos projetos é, basicamente, à volta da 

interpretação e da visitação daquilo que foram os oito concelhos de Moimenta da Beira, a 

partir do centro interpretativo de poder local que será naquele edifício. É uma candidatura 

que tem cerca de cento e sessenta mil euros de financiamento e, salvo melhor opinião, 

esta questão não terá grandes dúvidas, porque, ainda que alguns dos deputados 

considerem de maior, ou menor, interesse este centro interpretativo, algum interesse terá 

sempre. Pensa que é interessante para criar uma rede que permita perceber o que foram, 

no passado, as relações entre os oito concelhos que deram origem ao Concelho de 

Moimenta da Beira, como é na atualidade. -----------------------------------------------------------------

----- Sugeriu que a Assembleia Municipal delibere no sentido de considerar que o Centro 

Interpretativo é de reconhecido interesse para as populações ou para a economia local. 

Também é de salientar que esta declaração não significa a aprovação da 

candidatura.============================================================ 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia teceu algumas considerações sobre 

a importância deste projeto de interesse público. É um projeto de dupla faceta, por um lado, 
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para enriquecer e dar a conhecer a nossa história, nomeadamente, ao longo do século XIX, 

em que tivemos as reformas administrativas com a origem nos oito concelhos que, depois, 

deu origem ao atual Concelho de Moimenta da Beira, que começou a definir-se em 1896.  

Também concorda que é da maior importância requalificar um edifício com relevo na vida 

de Moimenta da Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- De imediato, abriu uma ronda de inscrições e passou a palavra ao Membro da 

Assembleia Municipal António José de Macedo que leu o que se transcreve: “Não 

posso estar mais de acordo com esta candidatura, por dois motivos: em primeiro lugar pelo 

aproveitamento dos fundos comunitários, pois é mais uma forma de realizar obra, 

investimento, e desenvolver políticas e ações que de outra forma se tornam mais difíceis ou 

mesmo impossíveis de concretizar, face aos parcos recursos financeiros da autarquia; em 

segundo lugar, trata-se de um projeto/candidatura que visa valorizar e requalificar algum do 

património histórico, cultural e identitário do nosso município e do nosso povo. E se sempre 

foi importante manter vivo este património (seja material ou imaterial), o mesmo reveste-se 

agora ainda de maior importância, quando falamos de turismo rural, diferenciação e 

valorização do território do interior, tão esquecido pelo poder central, pelos sucessivos 

governos. Por este motivo, o meu voto só pode ser a favor”. ======================= 

===== No uso da palavra, o Membro da Assembleia Municipal José Manuel do 

Nascimento Correia Alves começou por dizer que manifestava, também, o seu apoio a 

esta candidatura. Conhece aquele edifício desde pequeno e sempre lhe meteu alguma 

impressão o estado de abandono, em que sempre esteve. Durante alguns anos, teve 

algum aproveitamento, mas sempre muito limitado, com algumas pinturas, mas no fundo 
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nunca se lhe trouxe a utilidade que realmente merece. Mostrou o seu apoio total ao projeto, 

deseja que a candidatura seja aprovada e, mais uma vez, realça que, também, o objetivo e 

o facto de vir a marcar e a lembrar o poder local que esteve sempre presente é, realmente, 

uma boa ideia, pelo que dá os parabéns ao projeto. ========================== 

===== Por fim, tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal Jorge Mota dos 

Santos que, após os cumprimentos, começou por referir que a memória de um povo é a 

sua cultura e a sua história. Nunca esteve tão de acordo como com esta proposta. Afirmou, 

ainda, que Soutosa foi o único lugar do concelho, não sendo freguesia, que foi sede do 

concelho. Posto isto, fala-se numas ruínas onde foi a casa da câmara e a casa da cadeia, 

mas não tem a certeza onde se localizam. Gostava de saber onde se situava a cadeia e a 

casa da câmara e passou a citar uma quadra:” Eu nasci à beira do Paiva/ numa terra bem 

famosa/ antigamente era vila/ e agora é lugar de Soutosa”. ================ ===== 

Para responder às questões, o Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra 

ao Presidente da Câmara Municipal que começou por dizer, que as ruínas são onde 

funcionou a sede do poder político na altura em que Pera e Peva foram concelho. Também 

não foi o único, houve vários lugares no concelho onde estiveram instalados os órgãos 

decisórios do poder político, nos oito concelhos. Este projeto não tem grande verba para 

fazer uma recuperação de qualquer outro espaço ou edifício, pois o orçamento global é na 

ordem dos cento e sessenta mil euros, mais IVA, aplicado neste Centro Interpretativo que 

depois vai ser a base da rede de visitação. ==================================== 

------ Após as intervenções, o Presidente da Assembleia colocou  à votação de forma 

nominal, nos termos do n.º1, do art.º 55.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.======== 
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DELIBERAÇÃO: Após apreciação e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade dos presentes, reconhecer e emitir uma declaração em como este 

investimento tem reconhecido interesse para as populações ou para a economia local. === 

===== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte diz respeito à 

profissão do Membro da Assembleia Municipal,  José Manuel do Nascimento Correia Alves, 

o mesmo ausentou-se da sessão por se encontrar impedido de participar, nos termos do 

disposto no n.º 3, do artigo 12.º, do Regimento da Assembleia Municipal ============== 

===== De seguida, passou-se para o Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia Águas 

do Norte, SA – Acordo para pagamento de dívidas vencidas – Aprovação, nos termos da 

alínea a), do n.º 2, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro ---------------------

----- Então, o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal para que fizesse um breve esclarecimento sobre este 

tema, o qual começou por fazer um enquadramento e explicou, minuciosamente, os 

contornos do acordo que está em causa. -------------------------------------------------------------------

----- As dívidas que aqui estão em causa resultam do fornecimento de água de prestação 

de serviços em alta ao município e o que se propõe tem um conjunto de vantagens. Em 

primeiro lugar, consegue-se, para este pagamento, taxas de juros muito agradáveis, o que 

permite que, com pouco dinheiro, o município mantenha viva a economia de dezenas e 

centenas de pequenos fornecedores que, atempadamente, recebem o valor das suas 

faturas. Por opção de gestão, juntam-se as faturas referentes a um determinado período e 

é feito um acordo de pagamentos dessas faturas com a empresa. Isto tem sido feito, assim, 

ao longo dos últimos anos. -------------------------------------------------------------------------------------
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------ Este ano surge uma novidade que é o Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, que 

obriga que este acordo seja feito nos termos do diploma. Tal acordo sempre foi feito com 

regras livres entre as partes, desta vez, o Governo obriga a que os municípios que queiram 

fazer acordos o façam com as regras mencionadas neste diploma e uma delas é a 

obrigação da aprovação dos órgãos municipais. ---------------------------------------------------------

----- Para além de outras condições de acordo, o mesmo diploma exige  que o município 

tenha uma conta específica para este efeito e que a tenha aprovisionada por uma 

determinado montante, como se houvesse dúvidas que o município viesse a pagar. Ora, 

isto não acontece no mercado, em nenhum lugar. Crê que se trata de um excesso da 

legislação em causa própria, porque o que esta legislação procura é salvaguardar os 

interesses das Águas de Portugal, cujo maior acionista é o Estado Português. Isto também 

tem a desvantagem da taxa de juro. Enquanto a última taxa de juro foi inferior a 1%, esta 

taxa de juros é 3,25%, mas tem uma condição. A partir do momento em que o contrato seja 

feito, pode ser cedido um crédito a uma entidade bancária. Esta contratação é obrigatória 

nos termos do decreto-lei. Aquela taxa de juros é obrigatória, porque resulta do próprio 

decreto-lei, mas, imediatamente a seguir ao acordo estar estabelecido, não há nada que 

impeça a sua substituição por um acordo comercial com um banco e a nossa perspetiva é 

que, com esse banco comercial, possa haver taxas de juros inferiores a 1%. Finalmente, 

especificou que o valor em causa são, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e 

dois euros e seis cêntimos, de dívida vencida a 31 de dezembro de 2018. As condições de 

prazo que propõe são cinco anos e o decreto-lei permite até vinte e cinco anos. Nunca o 

município, com a sua gestão, fez nenhum acordo com prazos superior a cinco anos, porque 
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considera um prazo muito excessivo. A terminar, considerou este, de longe, o menor 

acordo de sempre. Se vierem a existir condições para iniciar a atividade das empresas que 

serão tratadas num ponto posterior da agenda de trabalhos desta reunião, também, com 

muita probabilidade, este é o último acordo que o município vai fazer.  Este credor é quase 

o único credor com significado da câmara municipal. Mais nenhum outro credor tem faturas 

a receber a mais de noventa dias. ----------------------------------------------------------------------------

----- Perante o exposto, solicita a aprovação, porque, nos termos do próprio decreto-lei, 

durante o mês de março, tem de ser submetido à aprovação do Tribunal de Contas para 

emitir parecer. Portanto há condicionamento de prazos por parte do próprio diploma. ===== 

----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições e, 

dado que não houve ninguém inscrito, passou-se à votação de forma nominal, nos termos 

do n.º1, do art.º 55.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.======================== 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade dos presentes, APROVAR o acordo para pagamento de dívidas vencidas a 

celebrar entre o Município de Moimenta da Beira e Águas do Norte, S.A, nos precisos 

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

===== Regressou à sessão o Membro da Assembleia Municipal, José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves.================================================= 

===== De seguida, passou-se para o Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia Plano 

Diretor Municipal de Moimenta da Beira – Regulamento - Introdução de correções 

materiais, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3, do art.º 122.º, do Decreto-Lei n.º 
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80/2015, de 14 de maio -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Então, o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal para que fizesse um breve esclarecimento sobre este 

tema, o qual começou por dizer que o Município de Moimenta da Beira publicou, em 

outubro de 2015, a revisão do PDM – Plano Diretor Municipal, o qual é composto por peças 

desenhadas e escritas. Uma das peças escritas é o regulamento do PDM, onde se 

pretende interpretar tudo o resto e deixar claras as opções que estão vertidas na estratégia 

do PDM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Após a entrada em vigor do PDM e, ao longo de três anos, foram detetadas algumas 

incorreções e incoerências, no texto do regulamento. Estas imprecisões dificultam a 

tomada de decisão, porque, em alguns casos, a interpretação é duvidosa, outras vezes, é 

mesmo incoerente. Há casos em que há uma completa incoerência entre um artigo e outro 

artigo, ou entre uma alínea e outra alínea, às vezes, do mesmo artigo, o que também dá 

aso a interpretações que são duvidosas e que podem ser elas próprias contraditórias. O 

que se procura é estabelecer um conjunto de alterações designadas em termos legais por 

“correções materiais” que procurem evitar que tudo isto aconteça. Portanto, o que está em 

causa são as correções materiais que não alteram em nada o espirito do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal, razão pela qual têm um processo simplificado de aprovação e 

procura-se, objetivamente, desfazer pequenas diferenças que, no regulamento, provocam 

algumas dificuldades. ==================================================== 

----- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições e, 

dado que não houve, passou-se à votação de forma nominal, nos termos do n.º1, do art.º 
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55.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.==================================== 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade dos presentes, APROVAR as “correções materiais” propostas ao 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira, nos precisos termos 

apresentadas e aprovadas pela Câmara Municipal. ==============================  

===== Com autorização da Mesa, ausentou-se da sessão, a Membro da Assembleia Maria 

Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, devido a ter outra reunião na CPCJ. =========== 

===== Tendo em conta que o assunto a que se refere o ponto seguinte diz respeito à 

profissão do Membro da Assembleia Municipal,  José Manuel do Nascimento Correia Alves, 

o mesmo ausentou-se da sessão por se encontrar impedido de participar, nos termos do 

disposto no n.º 3, do artigo 12.º, do Regimento da Assembleia Municipal ============== 

===== De seguida, passou-se para o Ponto Seis do Período da Ordem do Dia Águas do 

Douro Sul – Associação de Municípios de Fins Específicos – Constituição e Estatutos, 

Contrato Interadministrativo, nos termos das alíneas k) e u), do n.º1, do artigo 25.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------

----- Então, o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal para que fizesse um breve esclarecimento sobre este 

tema, o qual começou dizer que esta matéria é de uma enorme complexidade, tanto em 

termos técnicos, como em termos políticos, mas fará uma apresentação que percorra os 

principais aspetos da discussão que importa. Assim, depois da apresentação sobre as 

Águas do Douro Sul, que é uma Associação de Municípios de Fins Específicos, procurará 

responder a todas as questões que vierem a ser colocadas. Quanto ao enquadramento 
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legal, trata-se do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, que determina que a gestão 

dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma atribuição dos municípios e 

pode ser por eles prosseguida isoladamente, ou através de associações de municípios, 

mediante sistemas intermunicipais, sendo estas as entidades titulares da gestão dos 

respetivos sistemas municipais. Isto significa que, em Portugal, nos termos da lei, as únicas 

entidades quer têm competência para gerir águas e saneamentos são os municípios, no 

entanto, a lei permite que esta gestão seja feita diretamente, ou através de diversas 

entidades e esta última gestão pode ser feita por delegação de competências, que é o que 

se procura com a Associação de Fins Específicos, ou através da constituição de 

delegações, inclusivamente, de empresas privadas. Em Portugal, há todos estes modelos. 

Este enquadramento legal encontra-se, também, na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que contempla a possibilidade de constituição das associações de municípios de fins 

específicos.  Estas associações têm de especificar que se constituem para um determinado 

fim e não podem fazer mais do que aquilo que estiver no seu objeto. ------------------------------

----- Havia a possibilidade de ser constituída uma empresa, através dos municípios, outra 

hipótese seria a associação para fins específicos. Para todos os efeitos, a Associação de 

Municípios sem Fins Específicos pode fazer praticamente o que faria a empresa, mas há 

algumas condições que ditam a opção pela associação de municípios de fins específicos, 

concretamente, as seguintes: nas empresas, as dívidas resultantes da sua atividade 

impactam cada um dos municípios na proporção de capital detido. Nas associações de 

municípios, isto não tem de ser assim, depende das decisões da assembleia geral e, isso 
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faz toda a diferença, no caso presente. ---------------------------------------------------------------------

----- De seguida, passou aos antecedentes, referindo que, em 5 de novembro de 2001, a 

Câmara Municipal aprovou a assinatura do protocolo para estudar adesão ao sistema em 

"baixa", às Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro e, no mesmo ano, a Assembleia 

Municipal aprovou e autorizou a integração do município na Sociedade Multimunicipal 

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. --------------------------------------------------------------------

----- A decisão que deve ser tomada nesta reunião teve uma primeira possibilidade em 

2001, porque já, nessa altura, se considerava que a gestão em “baixa” das águas e do 

saneamento não era viável, município a município, mas tinha de ser feita uma agregação. -

----- Em 2002, as Águas de Trás-os-Montes comunicaram que adjudicaram aquele estudo 

preliminar dos sistemas em "baixa" de distribuição de água e de recolha e tratamento de 

águas residuais à empresa AQUALOGUS, que deveria contactar a Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, num curto espaço de tempo. Frisou que isto tem a ver com o estudo 

preliminar. Em 2006, tinha avançado muito pouco e a câmara autorizou, de novo, que 

fossem feitos estudos e projetos da “baixa”. Em 2007, houve uma deliberação semelhante. 

A partir de 2009, houve a vontade de intensificar este processo. Esta vontade coincidiu com 

uma determinação do Governo, segundo a qual, a “baixa” deveria ter gerido em conjunto 

com a “alta”, deviam, portanto, ser implementados processos que se chamaram de 

verticalização. A mesma entidade que gera a “alta” era a mesma entidade que devia gerir a 

“baixa”, foi assim, desde 2009. Esta vontade, apesar das câmaras todas, sem nenhuma 

exceção, terem demonstrado disponibilidade para virem a constituir-se como partes da 

entidade verticalidade, era a única opção que estava em cima da mesa e não avançou. 
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Porque, apesar de terem sido feitas dezenas de reuniões, de terem sido montados 

processos para poder ser elaborada uma empresa que funcionasse, havia um elemento 

que nunca esteve presente, esse elemento é a confiança. --------------------------------------------

----- Os municípios que eram, ao mesmo tempo, associados parceiros, mas os únicos 

clientes, nunca quiseram as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. Portanto nas Águas de 

Portugal quem tem a maioria do capital das Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro não 

tiveram confiança. Os municípios acabaram por fazer um trabalho exaustivo sobre a 

possibilidade da verticalização que nunca avançou por falta de confiança, a qual gerou 

imensos conflitos entre uma entidade que tinha 51% da sociedade e, a minoria dos 

municípios que eram, ao mesmo tempo, acionistas e, praticamente, únicos clientes. Não foi 

possível, infelizmente, chegar a nenhum ponto de avanço suficiente para Águas de Trás-

os-Montes e Alto Douro constituir uma empresa que fosse verticalizada. -------------------------

----- Já, em 2013, foi pedido de novo que a câmara se pronunciasse, a qual respondeu que 

estava disponível para continuar a fazer o estudo. Em 2014, foi criado o Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Norte de Portugal em “alta”. O 

município de Moimenta da Beira emitiu parecer favorável à constituição, porque a 

dimensão das Águas do Norte e as caraterísticas dos municípios que a constituíam eram, 

praticamente, todos os municípios para norte, porque há sistemas cuja dimensão não 

permite ter as mesmas tarifas de outros sistemas com outras dimensões. ------------------------

----- Neste concelho, condutas com determinada dimensão tanto servem pouca população, 

como podem servir uma dúzia de pessoas, se elas lá existirem. Este facto fazia com que o 

município de Moimenta da Beira fosse muito favorável à constituição de uma entidade de 
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grande dimensão, até porque esta entidade de dimensão menor, como era o caso das 

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi objeto de estudo que se veio a revelar contrário 

à realidade. Foram estimadas populações que não existiam e foram estimados aumentos 

de população que acabaram por se verificar ao contrário. ---------------------------------------------

----- Em sua opinião, a liquidez de fundos comunitários pela qual o país passou, em 

diversas circunstâncias, pode ter origem e chegado a estes problemas, isto é, houve um 

período em que, desde que houvesse fundos comunitários, quanto mais pudéssemos 

gastar, melhor. Aqueles fundos têm de ser pagos e os que não têm de ser pagos têm de ter 

uma contrapartida que é pesada, também. ----------------------------------------------------------------

----- Em 2015, concretizou-se, a possibilidade de adesão à verticalização da gestão 

integrada daqueles sistemas e, em 2016, foi dada uma informação, segundo a qual, os 

estudos técnicos elaborados apresentaram resultados positivos para a constituição das 

Águas do Douro Sul. O novo Governo deixou de exigir que os municípios se agregassem, 

apenas, com as Águas de Portugal, ou com as suas subsidiárias e pudessem fazê-lo com 

outros modelos, concretamente, não precisava de uma verticalização, isto é, na mesma 

entidade não precisava de haver “alta” e “baixa” e os municípios podiam agregar-se a 

entidades intermunicipais. Isso mudou tudo, porque passou a existir uma condição que 

acabava com a maior dificuldade – a questão de confiança -, nas Águas de Portugal, 

através dos seus representantes. -----------------------------------------------------------------------------

----- A partir do momento em que os municípios podem constituirem-se entre si, deixam de 

ter uns tutores, que eram as Águas de Portugal, através das Águas do Norte, nesta altura. 

Isto fez com que, concretamente, este conjunto de municípios que vêm, desde estes anos 
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todos, a procurar uma solução passassem a olhar para a seguinte possibilidade. Vamos 

constituir uma entidade intermunicipal, não já uma parceria pública, não já com as Águas 

do Norte, que agregue todos os municípios da entidade intermunicipal. Esta possibilidade 

foi mandada estudar, uma solução para a “baixa”, mas com todos os municípios da 

entidade intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Há um estudo que chega à seguinte conclusão: a agregação para todos os municípios 

da Comunidade Intermunicipal do Douro é viável, tem vantagens, mas também tem 

inconvenientes. A dispersão territorial destes dezanove municípios é um inconveniente 

para a gestão mais concentrada a que as entidades têm de estar sujeitas. Portanto, fez-se 

uma opção, não por estudar um modelo que permitisse a agregação de todos os 

municípios da comunidade intermunicipal Douro, mas um modelo que permitisse a 

agregação de uma a norte do Douro e uma agregação a sul do Douro, com todos os 

municípios a sul do Douro que pertencem à Comunidade Intermunicipal, mais o município 

de Resende que não pertence à comunidade intermunicipal, mas que faz parte da 

Associação do Vale Douro Sul. É aqui que surge a possibilidade de estudar um instrumento 

que dê resposta às necessidades do município. Chega-se ao modelo que poderia ser outro,   

mas  tratando-se de um bem, com esta natureza e com esta sensibilidade,  convinha, pelo 

menos,  para já, que os municípios mantenham um completo poder sobre a sua gestão e 

passávamos a ter duas possibilidades: ou uma Associação de Municípios de Fins 

Específicos, ou uma empresa intermunicipal com umas pequenas diferenças da 

associação. Este modelo agrega os municípios de Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, 

Penedono, Resende, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca e Vila Nova 
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de Foz Côa. A construção desta solução partiu de um acordo entre os presidentes de 

câmara. Mas os órgãos dos municípios têm de dar luz verde à sua constituição. Pode, pois, 

dizer-se que, até agora, o que está feito é uma preparação deste modelo. -----------------------

------ Há um capital inicial de € 500.000,00 (quinhentos mil euros) em unidades de 

participação de 1.000€ cada, 40% distribuídas uniformemente e 60% distribuídas em 

proporção da população relacionada com o número de alojamentos. Isto faz com que os 

dez municípios tenham que fazer um esforço permanente para gerar a maioria das 

decisões. Esta distribuição uniforme faz com que o maior e o menor município tenham a 

mesma representação, o que aproxima os municípios. O Financiamento do investimento 

inicial: 85% financiamento comunitário, 15% através da contração de empréstimo de longo 

prazo que não releva para a dívida total dos municípios associados. Aqui está mais uma 

diferença entre ser uma empresa ou ser uma associação de municípios de fins específicos. 

Estes 15% impactavam as dívidas dos municípios e assim não, é a própria lei que diz que, 

nestes casos, a contrapartida nacional não releva para a dívida. ------------------------------------

----- Prosseguindo, indicou as unidades de participação de cada município, referindo que a 

cota maior é do município de Lamego, porque tem mais população. Depois, em exéquo, 

Moimenta da Beira e Resende e assim sucessivamente. Mas esta distribuição do capital 

obriga que os três maiores municípios em conjunto não conseguem formar maioria e para 

formarem com quatro municípios não conseguem. Ora, isto tem a vantagem de obrigarem 

que as decisões sejam muito contrárias. É verdade que também têm algumas 

desvantagens, em alguns casos, podem bloquear algumas decisões, mas é a democracia. 

------ Se houvesse alguma regra que nos levasse a negociar, provavelmente estaríamos 
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num sistema verticalizado. Portanto, as imposições não são boas, nem para quem tem a 

capacidade de as usar. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na situação atual de Portugal, existem diversas formas de gerir: há a gestão direta, 

através dos serviços municipalizados, a concessão, a gestão direta do serviço municipal, o 

caso de Moimenta da Beira, a delegação numa empresa municipal, a delegação numa 

empresa estatal, a delegação numa empresa de parceria municípios e Estado e a 

delegação numa empresa intermunicipal. O único modelo deficitário em Portugal é o da 

gestão direta municipal. Isto significa que todos os outros modelos com maiores ou 

menores dificuldades são sustentáveis, não provocam défices, o único modelo em Portugal 

que continua a gerar défice é o serviço municipal. -------------------------------------------------------

----- Ainda na situação atual, nos dez municípios que estão aqui em causa, neste momento, 

o conjunto dos dez municípios tem uma tarifa média atual do conjunto de águas, mais 

águas residuais 1.91, a tarifa de sustentabilidade seria 3,69. Hoje, o conjunto dos dez 

municípios,  para não terem prejuízo, tinham que ter uma tarifa de 3,69 e têm 1.91, significa 

que há uma diferença de 1.78 e  a tarifa do projeto é 2.5, o que significa que a média é 

maior que a atual 1.91, mas muito menos do que a de sustentabilidade atual que é 3.69. 

Significa que, juntando-as, é possível baixar as tarifas de Moimenta da Beira, no que diz 

respeito à sustentabilidade de 3.69 para 2.5, havendo uma diferença de 0.59. Isto é o que 

se vai ganhar com a agregação. Este défice atual global é um pouco mais de quinze 

milhões e meio de euros, isto é, neste momento, o conjunto dos dez municípios tem um 

défice anual um pouco superior a cinco milhões e meio de euros. ----------------------------------

----- Na situação de Moimenta da Beira, a tarifa média atual é de 1.35, muito inferior à tarifa 
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média e a nossa tarifa de sustentabilidade atual é 3.33, ligeiramente abaixo da tarifa de 

sustentabilidade para todos, e o défice atual, em Moimenta, é de setecentos e trinta e sete 

mil euros. Todo este estudo tem por base os elementos transmitidos pelos municípios e 

validados pela ERSAR, mas são os dados mais fiáveis que existem e tem ainda uma outra 

condição é que eles são os que a ERSAR vai ter que considerar para efeitos da aprovação 

da proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O volume de água não faturada, incluindo perdas, é muito elevado, de valor próximo 

dos 60%. Neste momento, não existem fundos comunitários acessíveis para poder fazer 

reformulação de redes e trabalhos relacionados com a eficiência de grande dimensão, a 

não ser que seja aprovada a constituição desta entidade que, ela sim, pode candidatar e a 

dimensão do investimento que está previsto é entre dezanove e vinte e cinco milhões de 

euros. O investimento previsto nos primeiros cinco anos é de vinte e cinco milhões de 

euros e dos fundos comunitários não chegarão menos de dezanove milhões de euros. ------

----- Os tarifários com grandes diferenças entre si, estão divergentes com as 

recomendações da ERSAR e em desconformidade com o n.º 1, do 21.º, da Lei das 

Finanças Locais, que fixa a obrigatoriedade de preços que permitam a recuperação de 

custos. É evidente que, enquanto os municípios estiverem a demonstrar uma vontade de 

construção de uma função que permita atingir aquele objetivo, as coisas vão ficando no 

estado em que estão. As oportunidades proporcionadas pelo projeto elevam a qualidade do 

serviço prestado em consequência dos ganhos de eficiência e eficácia decorrentes da 

agregação e de mecanismos de perequação e solidariedade entre os associados. ------------

----- Nos pressupostos e salvaguardas: as tarifas não sobem, nem descem, durante o 
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período de convergência de cinco anos, período durante o qual a tarifa média atual deve 

convergir para a tarifa de convergência, decorrente da agregação, como regra inferior à 

tarifa de sustentabilidade em situação de não agregação; a convergência ao mesmo ritmo 

percentual de aumento para todos os municípios, ao longo de todo o período de cinco 

anos; durante os cinco anos de convergência, a quota de funcionamento corresponde a 

50% do resultado da Associação, quando negativo, será repartido, por cada município, em 

proporção do prejuízo que lhe seja imputado diretamente, ou seja, o contributo de cada 

município será sempre, materialmente, inferior àquele que resultaria da cobertura do atual 

défice de exploração, em situação de não agregação. --------------------------------------------------

----- O rateio da dívida total, para efeitos do disposto no art.º 54.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, é de 20% a repartir de forma igual pelos dez municípios e 80% 

proporcional ao investimento em cada Concelho. --------------------------------------------------------

----- A quota de funcionamento é o valor que cada município tem que entregar à 

Associação e, no nosso de Moimenta, por exemplo, cerca de duzentos e trinta e sete mil 

euros. O pressuposto só conta no primeiro ano, pois são indicados pelos municípios. A 

partir do primeiro ano, esses pressupostos têm de ser validados. -----------------------------------

----- Existe outra condição que também é importante, os 50%, para além de aliviarem a 

tesouraria dos municípios, têm outra vantagem, que é a seguinte: isto é calculado com 

base nos dados que foram fornecidos por todos os municípios, mas isso pode não significar 

que esses dados estejam corretos e, não estando, a partir do primeiro ano, o que conta são 

os dados a que se chegou e não o pressuposto, porque, a partir do primeiro ano, esses 

pressupostos têm de ser validados. --------------------------------------------------------------------------
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----- Por fim, solicitou à Assembleia Municipal que aprovasse a constituição da Associação 

de Municípios de Fins específicos, que tem, como fim e objeto exclusivo,  a exploração e a 

gestão dos sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de água para o 

consumo público e de drenagem e tratamento de águas residuais, nas áreas dos 

Municípios associados e integrando como utilizadores originários os referidos Municípios. E 

que, também, sejam aprovados os estatutos e o contrato Interadministrativo, nos termos 

legais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, colocou-se à disposição para responder às questões que lhe sejam 

colocadas. ============================================================-

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

deu a palavra ao Membro da Assembleia Municipal Francisco Aurélio Santana Aguiar 

que, após os cumprimentos, começou por dizer que está disponível para colaborar e 

concorda, totalmente, com este projeto, que peca por ser tardio. Explicou que o grande 

problema que afeta as redes do município são as perdas. Se elas forem combatidas, esta 

Associação vai ter sucesso. Em seguida, disponibilizou-se, completamente, para ajudar no 

que for preciso. ====================================================== 

===== De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal António José 

de Macedo que leu a seguinte declaração de voto: “É sabido que a Água é essencial à vida 

na Terra…sem ela nenhuma espécie vegetal ou animal, incluindo o ser humano, poderia 

sobreviver. Cerca de 70% da nossa alimentação e do nosso próprio corpo são constituídos 

por água. Em Portugal, a utilização de água é aproximadamente de 52 m³/pessoa/ano. 

Mas, Infelizmente, apesar de ser o composto mais abundante no planeta, a água hoje é 
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um bem escasso, tornando-se cada vez mais precioso. -------------------------------------------

----- A opção estratégica central da política ambiental assenta na gestão eficiente de 

recursos, numa lógica defendida pela Agenda 21 – Pensar Global, Agir Local, defendendo 

o lema “Água com Futuro”. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Os encargos das famílias com os serviços de abastecimento de água e de saneamento 

de águas residuais têm despertado preocupações de acessibilidade económica, 

principalmente pelos agregados de menores recursos. -------------------------------------------------

----- Feito este parêntesis, e tendo em conta a natureza e objeto desta Associação, assente 

na exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para o consumo público e de 

drenagem e tratamento de águas residuais, nas áreas dos 10 municípios associados, este 

importante passo só poderá trazer benefícios a médio/longo prazo. --------------------------------

----- Espera-se, por isso, que esta Associação de Municípios de Fins Específicos - 

Águas do Douro Sul venha a implementar novas soluções que possam possibilitar 

melhorias no abastecimento domiciliário, nomeadamente a resolução de problemas de 

“pressão” que ainda existem em alguns aglomerados do concelho (e estou a lembrar-me, 

por ser a realidade que eu melhor conheço, do novo reservatório de Leomil, há muito 

reclamado e que ainda hoje se mantém na mesma situação) e também possibilitar a 

drástica redução das perdas na rede em baixa e, consequentemente, a drástica redução da 

percentagem de água não fatura, pois (e segundo o JN de 10 de janeiro) Moimenta da 

Beira, faz parte da lista dos municípios do país com maior percentagem de água não 

faturada (perdas, portanto, com uma percentagem acima dos 70%, quer em 2016-71,3%, 

quer em 2017-70,1%, e bem acima da média nacional, que se situa nos 48,2%). --------------
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----- Espera-se, portanto, que esta associação possa conseguir inverter a situação, sendo 

que os valores, entretanto recuperados, poderão servir para diminuir os custos das famílias 

que pagam a água que consomem, ou, até, servir para a criação de uma Tarifa Social que 

possa beneficiar os mais carenciados. Por mim, esta Associação merece um voto de 

confiança!” ============================================================ 

===== Com autorização da Mesa, ausentaram-se da sessão os senhores Presidentes das 

Juntas de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, de Sever, Marcelino 

Ramos Ferreira, de Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes e da União de Freguesias de 

Paradinha e Nagosa, André Trindade Sousa. =================================== 

===== Então, tomou a palavra Membro da Assembleia Municipal Fernando Manuel 

Trinta Lopes que referiu que concorda por ir resolver um problema crónico das câmaras 

municipais em relação ao fornecimento da água. Os problemas relacionados com os 

prejuízos que normalmente todas elas têm com a manutenção e a gestão das águas e dos 

resíduos de sólidos urbanos. No entanto, também, entende que estão associados a estes 

benefícios alguns aspetos menos positivos, principalmente, para as populações, para os 

munícipes, que vão ter, obviamente, de pagar mais pela água. A sua preocupação está nas 

pessoas que, mês, após mês, têm muita dificuldade em pagar. Sabemos que a conta é 

pequena, mas é uma conta que aparece ao fim do mês. Ora, se têm dificuldade em pagar 

esta pequena conta, mais dificuldade terão em pagar uma fatura da água de um valor 

maior. E, muitas vezes, acontece que deixam estas faturas acumular-se, umas atrás das 

outras, depois, veem-se quase obrigadas, porque não podem apagar, a não pagarem a 

água. Questionou o senhor Presidente da Câmara se, nesta Associação, está prevista a 
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criação de uma tarifa social para as famílias com menos posses e quis saber se os 

trabalhadores da Câmara Municipal que estão afetos à água vão se afetados, ou seja, se 

vão ser transferidos para o âmbito da Associação, ou se continuarão a ser trabalhadores da 

câmara. =============================================================== 

===== Por fim, usou da palavra o Presidente da União de Freguesias Peva e Segões 

Pedro João Jesus de Sousa que, após os cumprimentos, questionou o senhor Presidente 

da Câmara, acerca da situação das freguesias, nomeadamente, as freguesias que não 

pagam a água nos meses de inverno. A população de Soutosa prefere a água que tem tido. 

É certo que a tarifa vai aumentar, se a água for fornecida por essa tal Associação, mas 

ainda não foi informado de quanto. A sua freguesia, ao longo destes anos, tem andado a 

contribuir para todo o município, porque ainda há duas freguesias em que a água vem por 

gravidade, pelo que pretendia saber como fica essa situação.  ====================== 

===== Para responder às questões, o Presidente da Assembleia Municipal concedeu a 

palavra ao Presidente da Câmara Municipal que começou por agradecer a 

disponibilidade do deputado Francisco Aguiar. -----------------------------------------------------------

----- Relativamente aos deputados António Macedo e Fernando Trinta, no que se refere às 

tarifas sociais, afirmou que estão previstas reduções das tarifas, através de apoios 

municipais, mas ainda não há uma definição completa, nem uma decisão final. A 

Associação terá tarifas sociais e cada município poderá vir a apoiar também os munícipes, 

ou seja, apoiar as suas próprias tarifas no concelho. Se isto acontecer, pode haver 

diferenças entre cada um dos municípios e poderá gerar alguma dificuldade na aprovação, 

porque uma das vantagens da Associação de Municípios de Fins Específicos é que as 
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regras sejam iguais para todos, no fim do período da convergência, isto é, que haja as 

mesmas tarifas para pessoas com rendimentos semelhantes em toda a área de influência 

da Associação. Não está em condições de quantificar as tarifas sociais, nem o desconto 

médio à tarifa, confirma, apenas, que elas vão existir. --------------------------------------------------

------ As suas apreciações ao desempenho das Águas do Norte, antes, Águas de Trás-os-

Montes, e ao posicionamento que fez àquelas empresas, no plano financeiro e à falta de 

confiança, obrigam-no a ressalvar dois aspetos importantes: sem estas empresas, não era 

possível ter a quantidade e a qualidade de água disponível. Estas empresas atingiram 

estes dois objetivos. Toda a gente pensa que há água em abundância, isso não é verdade, 

porque onde não há água fornecida em “alta” com esta robustez, continuam as 

dificuldades, especialmente, no que diz respeito à qualidade da água.-----------------------------

------ As  tarifas em alta são excessivas em relação à média nacional e em relação ao 

nosso rendimento. As nossas tarifas têm que ter, também, um envolvimento relacionado 

com os rendimentos de cada um. A dimensão dos buracos financeiros destas empresas 

não é maior, porque o Grupo Águas de Portugal é do Estado. A verticalização deixou de 

fazer-se por falta de confiança. A discussão das rendas nunca foi um problema, a não ser 

num ponto, é que as Águas de Portugal, concretamente, as Águas de Trás-os-Montes, 

queriam, por exemplo, rendas negativas para alguns municípios, isto é, nós entregávamos 

as nossas redes que, por exemplo, no nosso caso, valem 15 ou 20 milhões de euros, e, em 

vez de recebermos uma renda, por entregarmos essas redes, como se podia fazer uma 

previsão, segundo a qual a exploração de tal rede fosse deficitária, nós não recebíamos 

nenhum dinheiro pela rede. E a verba que deveria ser para as nossas redes, que nós 
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entregávamos, não tinha nenhuma espécie de solidariedade, porque ia reverter, por 

exemplo, numa cidade, porque eram redes rentáveis. Ainda hoje, está convencido que a 

solução que foi arranjada para minimizar o impacto da reversão é uma solução frágil e que, 

a prazo, nos vai prejudicar. A agregação das entidades em Águas do Norte provocou uma 

descida nas nossas tarifas da água na ordem dos 25% e de tratamento das águas 

residuais, na ordem de 18%. Para  que isso não fosse impactar imediatamente nas tarifas 

em “alta”,  criou-se uma ajuda por parte dos municípios que estariam das Águas do Norte 

para poderem constituir uma bolsa que permitisse manter este nível de tarifas, isto é, a 

prazo, nós vamos sofrer muito com uma decisão que já provocou um dano - de 2015 para 

cá não melhorou muito, pelo contrário, piorou. Se nos tivéssemos mantido na agregação 

total das Águas do Norte, tínhamos condições de sustentabilidade, para que, no futuro, se 

mantivessem estas tarifas. Já que se está a criar esta entidade, só existe uma dificuldade, 

é que esta entidade via “alta” tem tamanhas dificuldades financeiras que, enquanto o 

Estado não quiser assumi-las, ninguém tem capacidade para ficar com as dívidas que se 

foram acumulando. Quanto aos colaboradores, não está previsto que os colaboradores 

integrem a Associação, mas ninguém vai ser obrigado a integrar o mapa de pessoal desta 

entidade. Acredita que haja vantagens em, pelo menos oficialmente, alguns colaboradores 

a passarem a integrar, porque já conhecem o terreno, já sabem tudo o que é para saber 

sobre isto. Será encontrado um incentivo que os motive a poderem transferir-se para a 

entidade. Portanto, com muita probabilidade, a Água do Douro Sul estabelecerá um quadro 

de incentivo que seja motivador, para que alguns colaboradores municipais se transfiram. 

No caso concreto de Moimenta da Beira, se pudesse escolher, ficaria com todos os 
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colaboradores e não passaria nenhum para entidade, a não ser com o objetivo de minorar, 

pelo menos numa fase inicial, os constrangimentos que certamente existirão. ------------------

------ Em resposta ao Presidente da Junta de Peva, afirmou que, a partir do momento que 

entre em funcionamento esta empresa, as regras são exatamente iguais para todos, dentro 

de toda a área territorial das Águas Douro Sul. As fontes de abastecimento vão manter-se 

as mesmas e não se prevê, para já, que haja mudanças, isto é, quem, neste momento, 

está abastecido por captações próprias vai continuar. As captações vão passar para a 

gestão das Águas Douro Sul que vai ter que colocar água, neste caso, nos depósitos, 

também, na medida em que as Águas do Norte não têm capacidade, designadamente, de 

condutas para receberem aqueles depósitos. Não está previsto, imediatamente, que haja 

alguma alteração significativa e, neste aspeto, o fornecimento em “alta” nas localidades e, 

mesmo nas freguesias, onde ele é feito por captações próprias vai continuar a ser feito, por 

captações próprias e admite que a qualidade possa melhorar um pouco. Nalguns casos em 

que se verifique que há alguma dificuldade, essa empresa vai ter uma capacidade 

individualmente nos municípios. Portanto, quanto a Soutosa, quando entrar em 

funcionamento a Associação, o fornecimento vai ser igual para todas as freguesias. A única 

desvantagem é que as tarifas vão subir para todos, exceto as tarifas sociais. Não é 

possível atender a especificidades de algumas freguesias. É preciso encontrar soluções.== 

----- Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal colocou 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 apreciação e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

maioria dos presentes, com vinte sete votos a favor dos senhores Alcides José de Sousa 
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Sarmento, José Manuel de Andrade Ferreira, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe 

Santos Rodrigues, Fernando Manuel Trinta Lopes, Carlos Alberto de Meneses Bento, Maria 

Helena Coutinho dos Santos, António José de Macedo, Susana Duarte Morais, Sidónio 

Clemêncio da Silva, António Manuel Pinto da Silva, Pedro Cláudio Pereira Martins, 

Francisco Aurélio Santana Aguiar, Jorge Mota dos Santos, Délio Nelson Rodrigues da 

Mariana, Sidónio da Silva Meneses e os senhores Presidentes da Junta de Freguesia de 

Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, João Augusto Gomes Oura, de 

Cabaços, Hélio David Ribeiro dos Santos, de Caria - representante por delegação de 

poderes -, Armando Nunes Mota, de Castelo, Victor Manuel Gomes de Carvalho, de 

Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, de Passô - representante por 

delegação de poderes -, Domingos Manuel dos Santos, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho 

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 uma abstenção do membro da assembleia Fábio 

Ricardo Morgado Gomes, APROVAR a constituição da Associação de Municípios de Fins 

Específicos, os Estatutos e Contrato Interadministrativo, nos precisos termos apresentados 

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

===== Regressou à sessão o Membro da Assembleia Municipal, José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves.================================================= 

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão, às 13H30 horas e trinta minutos, 

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