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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE  DE SETEMBRO DO 

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

ATA N.º 05/2019  

========== Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 

pelo Primeiro Secretário, Carlos Alberto de Meneses Bento, em substituição da Primeira 

Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, e pela Segunda Secretária  Celita Maria Pereira 

Leitão, nos termos do artigo 14.º, Secção I, Capítulo III do  Regimento da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

cumprimentou 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, passou à realização da chamada, verificando-

se a presença dos seguintes membros:  José Manuel de Andrade Ferreira, Joaquim Filipe 

Santos Rodrigues, Fernando Manuel Trinta Lopes, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, António José de Macedo,  Jorge Mota dos Santos , Susana Duarte Morais, Fábio 

Ricardo Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos,  Sidónio Clemêncio da Silva, 

José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, Pedro Cláudio Pereira Martins, 

Francisco Aurélio Santana Aguiar, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares,  Sidónio da Silva 
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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,  em substituição do Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de 

Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes. da Vila da Rua, Rui Pontes 

Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, de Passô, Jorge António Moreira 

Simão, 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 Maria Teresa Adão Chaves, António Manuel Pinto da Silva,  Délio Nelson 

Rodrigues da Mariana e os senhores Presidentes da Junta de Freguesia de Alvite, António 

José Monteiro dos Santos, de Castelo, Victor Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil, José 

Luís dos Santos Rosário, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, e do Vilar, Fernando Manuel 

dos Santos Vilaça. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 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  António José Teixeira Caiado, Susana Isabel Marques Lemos, João 

Benedito de Deus Xavier, Ana Margarida Lopes Morgado e Cristiano Dias de Almeida 

Costa Coelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===== Prosseguindo, o  Presidente da Assembleia Municipal referiu que a ata de junho 

está em condições de ser aprovada e, assim sendo, 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 
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Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, colocou à votação a Ata da Sessão Ordinária 

realizada em 28 de junho de dois mil e dezanove, cuja leitura foi dispensada, por 

unanimidade, em virtude de o texto ter sido distribuído previamente a todos os Membros. --- 

Deliberação: Aprovar por maioria dos presentes, com sete abstenções dos membros da 

assembleia , Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Fernando Manuel Trinta Lopes, Maria Dulce 

Rodrigues de Andrade Cardoso, Carlos Alberto de Meneses Bento, António José de 

Macedo, Jorge Mota dos Santos, Susana Duarte Morais e do Presidente da Junta de 

Freguesia de Moimenta da Beira, por não estarem presentes. --------------------------------------- 

----- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- De seguida, a Mesa da Assembleia apresentou um Voto de Pesar pelo senhor 

Engenheiro Humberto, do seguinte teor: “ANTÓNIO HUMBERTO DE PAIVA MATOS 

faleceu com 66 anos de idade, no dia 11 de julho de 2019. -------------------------------------------

----- No tempo em que viveu, deixou legado pessoal, tendo desempenhado com lealdade e 

competência as suas funções, como autarca: ------------------------------------------------------------ 

----- Como Vice–Presidente do Órgão Executivo, exerceu as suas funções  nos 

mandatos1997/2001e  2001/2005; ---------------------------------------------------------------------------

----- Como Vereador a Tempo Inteiro no Órgão Executivo exerceu as suas funções nos 

mandatos de 1976/1979 (primeiras eleições por sufrágio direto) e 2005/2009; ------------------

----- Como Membro da Assembleia Municipal, exerceu as suas funções nos mandatos 

1979/1982 2013/2017. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- De uma forma discreta, mas competente, o senhor engenheiro Humberto foi um 

cidadão de corpo inteiro, democrata e homem de reconhecidas qualidades humanas e 

cívicas, empenhado socialmente. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste momento de tristeza, quer a Assembleia Municipal associar-se ao luto e enviar à 

família o voto de pesar pelo seu falecimento”. ------------------------------------------------------------ 

----- O Plenário da Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade dos presentes, 

aceitar o voto de pesar a enviar à família. ===================================== 

===== Assim sendo, entrou-se no período Antes da Ordem do Dia e o Presidente da 

Assembleia 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 este dia é o Dia Mundial do Turismo  e trouxe este assunto para que todos 

possam pensar sobre o assunto e de alguma forma deixar algumas ideias para o município. 

Fala-se pouco, mas também existem, as economias a circular pelo turismo e, portanto, 

deve aliar-se o turismo ao ambiente e à atividade económica. Estes três vetores formam a 

economia circular e têm, aqui, no concelho, possibilidade de desenvolvimento que devem 

ser puxados, no sentido de os majorar, porque trarão benefícios nestas tais três atividades: 

no turismo, no ambiente e na atividade económica. Relativamente a isto, reforçou a ideia 

que já foi mencionada há umas sessões atrás, e que, retomando, pede à autarquia e às 

entidades vivas do setor, nomeadamente da maçã, que possam criar um Museu da maçã, 

ou algo relacionado com esta atividade produtiva importante, aliada aos outros dois vetores 

do turismo e do ambiente. Deixou a ideia como repto ao senhor Presidente da Câmara e ao 

Executivo. Na vila, há alguns edifícios com valor arquitetónico que estão degradados, 
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referindo-se, em concreto, ao edifício da Antiga Casa do Povo de Moimenta da Beira, que, 

sendo particular, com certeza poderá ser negociável e poderia servir facilmente este 

projeto. Depois, também, aliar a este projeto nomes da nossa região, já cá há, e muito bem, 

as jornadas agrícolas Cartageno Ferreira, e temos a honra de o termos entre nós, tentar 

aproveitar ao máximo os conhecimentos desse senhor engenheiro agrário que trouxe à 

nossa região. Foi um dos primeiros impulsionadores, devemos aproveitá-lo no sentido de 

dar alguns contributos que serão muito válidos para este projeto. -----------------------------------

----- Também outro nome que é pouco aqui conhecido na nossa vila, mas que tem íntima 

ligação a Armamar, o Senhor Professor Francisco Maria Martinho de Almeida Manoel de 

Vilhena, distinto Professor do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de 

Lisboa, um homem que nasceu no século XIX e teve grande atividade nos princípios do 

século XX, que foi o grande pioneiro na cultura da maçã na nossa região, levando-a e 

experimentando-a numa quinta junto a sua casa em Gogim, que é hoje um dos territórios 

mais favorecidos e mais importantes nesta cultura da maçã. Também trazer estes nomes 

para cá e torná-lo num projeto regional, como outras câmaras que têm esta cultura. ---------- 

----- Dado que se aproxima uma época de eleições, em que todos queremos que toda a 

gente vote, lembra que, nas últimas eleições, votando numa das secções de voto, da 

Assembleia de Voto de Moimenta da Beira, sita no Centro Escolar, apesar de ser um lugar 

em perfeitas condições, um lugar bonito, pode trazer dificuldade de movimentação para 

algumas pessoas, principalmente, as de mobilidade reduzida. Propõe, pois, que se utilize o 

transporte público que a câmara promoveu e se coloque, no dia das eleições, à frente da 

câmara, e, de meia e meia hora, se transportem pessoas para Centro Escolar. Evitar-se-ia 
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a dificuldade de ser muito longe e, às vezes, as pessoas evitam lá ir. ------------------------------

----- O terceiro ponto é um assunto que este deputado já trouxe, no ano de 2018, e tem a 

ver com a avenida 25 de Abril. Na altura, chamou a atenção para a situação de haver um 

projeto implementado com infraestruturas subterrâneas que permite tirar todos os cabos 

das fachadas, na avenida 25 Abril, que provavelmente, por incúria dos telefones de 

Portugal ou a Telecom ou a entidade que governa essa área, ainda não foi feito. Já 

conseguiu fazer isso, em parte, na fachada da sua casa, depois de muita insistência. 

Portanto, para mostrar que é possível, a fachada está limpa de fios e, sem fios, dá outra 

beleza à vila. Assim, insiste para que a Câmara Municipal não deixe morrer este assunto e 

volte a contactar a entidade responsável para, definitivamente, colocar aqueles cabos e fios 

na forma subterrânea, uma vez que todas as instalações estão lá e permitem essa ação. = 

===== De imediato, o Presidente da Assembleia passou a palavra à Membro da 

Assembleia Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso que, após cumprimentos, 

dirigiu-se ao senhor Presidente da Câmara, referindo que, na reunião da CPCJ, foram 

informados de que vai acabar o SAAS (Rlis) de Moimenta da Beira, instalado na Santa 

Casa da Misericórdia de Moimenta da Beira. Trata-se de um serviço que vai fazer muita 

falta e solicitou ao senhor Presidente da Câmara esclarecimentos acerca deste assunto. = 

===== De seguida, tendo sido dada a palavra ao Membro da Assembleia António José 

de Macedo e, após cumprimentos, leu o seguinte:” Tal como já aqui referi noutras 

ocasiões, a responsabilidade dos deputados da Assembleia Municipal não se esgota na 

presença física destes nas reuniões ordinárias e extraordinárias, dando cumprimento aos 

assuntos propostos na Ordem do Dia, mas implica também a responsabilidade de cada um 
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para apresentar ideias, fazer sugestões e propostas, defender outros caminhos e fazer 

crítica construtiva. Essa responsabilidade é-nos conferida por quem nos elegeu, por isso, 

devemos aqui ser portadores do seu sentir, dos seus problemas, da sua voz, das suas 

necessidades e das suas dificuldades, sempre na defesa dos interesses do bem comum. 

Nesse sentido, tenho procurado estar atento e disponível e é exatamente, neste trabalho 

proativo e intervenção fora deste espaço que aqui quero apresentar algumas preocupações 

e reflexões, mas também propostas e ideias, dando assim, voz aos munícipes. Assim, 

trago hoje aqui três assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Programa “Abem” Associação Dignitude ----------------------------------------------------- 

No primeiro assunto que aqui quero apresentar, devo dizer que houve já oportunidade de o 

levar ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, numa reunião, em agosto, que eu e o Dr. 

José Governo pedimos para agendar e que o senhor Presidente prontamente marcou. Tem 

a ver com o seguinte: uma das candidatas das listas do VA, a jovem Elisabete Pinheiro, 

estudante do curso de farmácia, entrou em contacto com o executivo da Câmara Municipal 

(através de um mail, enviado para o email institucional: presidência@cm-moimenta.pt, no 

dia 5 de junho de 2019), para apresentar um programa de solidariedade na área da saúde. 

Como não lhe foi dada qualquer resposta, o que se lamenta, aquela jovem estudante de 

farmácia levou o assunto ao conhecimento do Dr. José Governo que, por sua vez, reuniu 

comigo para, em conjunto, avaliarmos a pertinência do programa, uma vez tratar-se do 

apoio efetivo e direto a pessoas e famílias de fracos recursos. Solicitou, ainda, que o 

mesmo fosse apresentado à A. M., o que não fiz na última reunião por ter estado ausente, 

mas que estou agora a fazer. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Posteriormente, o Dr. José Governo e eu próprio realizámos pesquisas e recolha de 

informação sobre o programa, fizemos contactos, tendo-nos, inclusivamente, deslocado 

propositadamente a um município que já aderiu a este programa, para perceber na prática 

o seu funcionamento, eficácia e mais-valia. Isto permitiu-nos concluir tratar-se efetivamente 

de um programa social muito válido e de grande impacto social no apoio a pessoas e 

famílias comprovadamente carenciadas, melhorando substancialmente a sua qualidade de 

vida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Para melhor se perceber o que está aqui em causa, o programa em questão 

denomina-se “abem” e é o primeiro programa solidário da Associação “Dignitude”, uma 

instituição particular de solidariedade social, que nasce da parceria entre o setor social –

 Cáritas Portuguesa e Plataforma Saúde em Diálogo e o setor da saúde – Associação 

Nacional das Farmácias e Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. Tem por 

missão desenvolver programas solidários de grande impacto social que melhorem a 

qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses. ------------------------------------------------------

----- A adesão ao programa pode ser feita por via da câmara municipal (envolvendo todo o 

município), podendo também ser feita individualmente por cada Junta de Freguesia, que 

assim o entenda, caso a Câmara Municipal não pretenda aderir. ------------------------------------

----- O programa consiste no apuramento de pessoas ou agregados familiares com efetivas 

dificuldades financeiras e que despendam grandes montantes em medicação. Feito um 

levantamento prévio, de acordo com os critérios bem definidos pelo aderente (por exemplo: 

agregados familiares com comprovados e efetivos poucos recursos ou situações pontuais 

de desemprego do agregado familiar, entre outros), a câmara municipal assume a 
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responsabilidade do custo de um cartão individual e personalizado a cada membro do 

agregado familiar, que tem um custo anual de 80,00 € (oitenta euros) e, a partir desse 

momento e por um período de um ano, cada elemento do agregado familiar, tem acesso 

gratuitamente a toda a medicação prescrita pelo médico, de forma ilimitada, sem pagar 

mais nada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De referir ainda que a Câmara Municipal, ao aderir a este programa, terá acesso a 

uma plataforma confidencial que permitirá aceder à informação dos gastos com medicação 

realizados por cada um dos agregados familiares, podendo, assim, verificar o impacto que 

o programa está a ter no orçamento das famílias beneficiárias e, eventualmente, também, 

poder fazer a gestão e avaliação de agregados que, num dado momento, já não se 

justifique continuarem no programa. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Depois desta explicação e apresentação muito sucinta do programa, gostaria de 

esclarecer os presentes, que o que me leva a trazer este assunto à Assembleia Municipal, 

depois de já ter sido colocado ao Senhor Presidente da Câmara, na reunião que citei 

anteriormente, tem exatamente a ver com o facto do Senhor Presidente ter considerado 

“não ser um programa interessante”, dizendo que já tinha tido conhecimento do mesmo no 

passado e que não tinha grande aplicabilidade no nosso concelho. -------------------------------- 

No entanto, nós entendemos ser um programa de relevante importância social, numa clara 

política de prioridade às pessoas, de proximidade junto de quem menos tem e mais 

precisa, a tal política de proximidade de que todos falam, mas poucos praticam, pois há 

famílias e pessoas que vivem o dilema entre comprar os medicamentos e comprar o que 

comer, havendo depois uma das coisas que acaba por faltar. ----------------------------------------
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----- Face a esta oportunidade, já implementada em vários municípios portugueses, por 

dever de responsabilidade e de consciência, não podia desperdiçar esta oportunidade de 

trazer o assunto à Assembleia Municipal, solicitando ao Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal a colocação à votação, se possível, da seguinte pergunta: ------------------------------ 

----- Deve a Câmara Municipal aceder a este programa social da Dignitude “abem”, no 

apoio aos munícipes, comprovadamente carenciados, na compra dos 

medicamentos? -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quero ainda e finalmente deixar uma última nota para reflexão: concretamente, no 

caso em análise, se a Câmara Municipal investir neste programa, por ano, cerca de 

5600,00€ (cinco mil e seiscentos euros), que representa cerca de 15,00 €/dia, estará a 

ajudar durante um ano cerca de 70 pessoas que diariamente vivem o dilema de que vos 

falei há pouco: “comprar os medicamentos ou comprar comida”. Acho que devemos todos 

pensar nisto! --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 2. Transformação da Maçã -----------------------------------------------------------------------------

----- É com enorme satisfação que tomamos conhecimento que a Câmara Municipal vai 

avançar, ou já avançou, com a adjudicação de um estudo para perceber o impacto da 

transformação da maçã da região, assumindo que não se deve atrasar mais este processo. 

Recordo que o VA foi a única candidatura a defender o projeto da “Unidade Industrial 

Transformadora da Maçã” no seu programa e a assumi-lo como uma das suas grandes 

bandeiras na campanha das últimas eleições autárquicas. Sempre considerámos ser um 

projeto prioritário, capaz de alavancar pela via direta novas dinâmicas económicas e a 

criação de postos de trabalho, mas também capaz de alavancar o setor agrícola ao nível 
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dos produtores, valorizando o produto, o seu valor de mercado e toda a fileira da maçã. 

Este investimento permitirá o crescimento de outros negócios de menor dimensão, mas 

que serão, igualmente, construtores de dinâmicas económicas para o município; permitirá 

dar um importante contributo na fixação de pessoas e famílias, na criação de emprego, na 

valorização e no crescimento do território e, consequentemente, no combate à 

desertificação e perda de população; e permitirá a criação de uma nova dinâmica social e 

económica e de uma nova oportunidade para o comércio local, para a setor da habitação, 

para o turismo…enfim, para o Município. Uma medida a apoiar, portanto! ------------------------ 

----- 3. Oitava Edição da Expodemo ------------------------------------------------------------------------

----- Um terceiro ponto tem a ver com a edição da Expodemo que decorreu recentemente (a 

oitava edição), e portanto, gostaria de aproveitar para: -------------------------------------------------

----- 1. Felicitar a Câmara Municipal por mais esta edição, por toda a envolvência, por todo 

o trabalho, pela dinâmica, animação, festa e convívio, pelo cartaz…, e também, pela 

promoção do Município e dos seus produtos de excelência para o país e para o mundo; ----

----- 2. Felicitar a Câmara Municipal, por este ano, no dia seguinte ao encerramento do 

evento já se poder circular quase em todas as artérias da vila, reduzindo os 

constrangimentos do trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------

----- No entanto, continuo a ser da opinião que o evento podia realizar-se em outras zonas 

da vila, sem haver necessidade de criar todos estes constrangimentos de trânsito e não só, 

no centro da vila. Estou certo de que a concentração deste evento em outro espaço da vila 

traria várias vantagens, como: a criação de outras dinâmicas, outra dimensão e outro 

enquadramento, além da redução de custos e, naturalmente, a eliminação dos habituais 
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constrangimentos do trânsito, antes, durante e após o evento; ---------------------------------------

----- 3. Terminada mais uma edição e como também aqui já referi em anos anteriores, é 

pertinente que a Câmara Municipal faça uma reflexão e um balanço dos números reais, dos 

custos, do impacto, dos objetivos alcançados, dos objetivos eventualmente falhados e das 

perspetivas para o futuro, pois, só dessa forma, se poderá evoluir em futuras edições”. === 

===== Também no uso da palavra, o Membro da Assembleia Municipal Carlos Alberto 

de Meneses Bento, após os cumprimentos, lembrou que, nesta data, se celebra o dia 

mundial do turismo e passou a ler o seguinte documento: “ (…) Este dia, deve visar, 

mostrar a sua importância para a nossa região, no seu contributo direto na economia, 

político e social, através de iniciativas realizadas em todas as suas vertentes. ------------------

----- Considerado um dos maiores setores económicos do mundo, o turismo assume-se de 

importância vital para a economia de muitas regiões, que têm neste setor um elemento 

essencial para o crescimento e desenvolvimento económico. ----------------------------------------

----- Sendo um setor que regista elevados índices de crescimento, o turismo não só 

apresenta benefícios económicos, como assume importância fulcral na promoção da 

cultura, língua e costumes de um país, povo ou população.-------------------------------------------

----- No caso de Moimenta da Beira, entendo que temos todas as condições para apostar, 

também, num turismo social, com um pé na Beira e outro no Douro, responderíamos com 

toda a certeza a uma franja populacional muito interessante. Ainda relativamente ao 

turismo, quero aqui deixar os meus parabéns a todas as pessoas que estiveram envolvidas 

na Expodemo 2019: desde o executivo, funcionários, patrocinadores e todas as empresas 

representadas neste certame. Foi um programa de elevada programação e execução, que 
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prestigiou certamente a nossa região. -----------------------------------------------------------------------

---------“Turismo e emprego: Um futuro muito melhor para todos.”” --------------------------------- 

----- Também falou na preocupação da “pegada ecológica” e, neste caso, mais na 

diminuição de dióxido e monóxido de carbono. Neste contexto, o Ministério da Saúde lança 

um desafio de serem elaborados protocolos entre o ministro da saúde e as ARS`s do nosso 

país para a aquisição, neste caso, de substituição de veículos já com algum tempo para 

serem substituídos por viaturas elétricas. Deste modo, quero mostrar o meu agrado, 

essencialmente ao nosso município, na pessoa do senhor Presidente da  

Câmara por ter aderido a este projeto, fazendo protocolo entre a ARSNorte e o Município 

para a aquisição de um veículo para a Saúde e, como é sabido, o nosso executivo sempre 

se preocupou com a nossa população na área da saúde. É um passo à frente na área da 

saúde e, deste modo, quero congratular o senhor Presidente da Câmara poe esta mais-

valia para a nossa sociedade. ============================================== 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia sugeriu que o senhor deputado 

António Macedo apresentasse a sua proposta para ser agendada na próxima sessão, de 

acordo com os artigos 37.º e 38.º do Regimento da Assembleia Municipal. ----------------------

===== Por fim, no uso da palavra, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao 

senhor Presidente da Câmara, o qual começou por cumprimentar todos os presentes, e, 

de imediato, passou a responder às questões que lhe foram colocadas. --------------------------

----- Quanto às questões colocadas pelo senhor deputado Correia Alves, disse que, 

genericamente, está de acordo em relação ao ambiente, ao turismo e  à necessidade de 

olharmos para a interação entre isso tudo e o resultado que tem na  atividade económica, 
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congratula-se que  tenha essa visão, porque,  nos dias que correm, nem sempre as visões 

que nos chegam têm essa hipótese, pelo  contrário, porque há quem ache que as questões 

ambientais chocam necessariamente com o desenvolvimento económico, fica satisfeito que 

o senhor deputado pense ao contrário. Quanto à sugestão de que possa vir a ser 

implementado o “Museu da Maçã”, é possível que alguma vez aconteça. Já está em curso 

uma ação que tem a ver com o Centro Nacional de Competência da Maçã, a instalar em 

Moimenta da Beira que poderá abarcar essa valência, não especialmente esse objetivo, 

mas tudo isso faz sentido, que possa estar ligado.-------------------------------------------------------

----- Quanto ao edifício da antiga Casa Do Povo, ele é património imóvel da Câmara 

Municipal. No que se refere às eleições, admite que haja uma, ou outra pessoa com 

dificuldades de mobilidade e que já teria dificuldades em se deslocar ao centro da vila, nas 

secções de voto - junta de freguesia e antiga escola primária. Evidentemente que pode 

haver um conjunto de pessoas que tenha essas dificuldades, neste momento, até vivem 

mais perto do centro escolar. Julga que não é uma questão que impeça as pessoas de 

votarem, até porque a mudança que se fez para o Centro Escolar, em geral, beneficia o 

objetivo de facilitar a vida às pessoas. No entanto, vai aceitar a sugestão e procurar fazer 

uma experiência e ver-se-á se valeu a pena ou não. ---------------------------------------------------- 

----- Quanto à questão da Av. 25 de Abril e aos cabos enterrados, já aqui se falou. As 

entidades que têm essa responsabilidade não têm essa obrigação. Como sabemos que há 

custos associados a essa operação e, já agora, são custos significativos, apesar da nossa 

insistência para que o enterramento desses cabos se faça, não temos o acolhimento que 

deveríamos ter, em termos de objetivos temporais, mas confessa e compreende que não é 
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um assunto simples, pois, tendo encargos significativos e não sendo obrigatório fazer o 

enterramento total, as empresas vão-se livrando destes custos e vão empurrando para a 

frente. Prometeu continuar a insistir e, mais do que isso, procurará fazer com que todas as 

novas obras sejam promovidas, quer pelo município, quer por entidades, relativamente às 

quais possamos ter algumas influências, que sejam feitas nas condições em que deveria 

estar a Av. 25 de Abril. Portanto, este contributo, na medida do possível será resolvido 

diretamente. A obrigatoriedade que não existe por parte daquelas entidades não pode 

merecer da nossa parte mais do que tentativas sucessivas para que seja feito e vai 

continuar a insistir. Mesmo a questão levantada não é uma questão de resolução simples e 

daí não poderá comprometer-se com essa resolução, porque não depende da câmara 

municipal e não nos permite obrigar que essas medidas sejam adotadas. ------------------------

----- Relativamente à questão colocada pela deputada professora Dulce, é de facto uma 

maior preocupação. O que se passa é que havia um protocolo que esteve em vigor até 

agora, entre a Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de Moimenta da Beira. 

Esse protocolo permitiu que, ao longo deste tempo, fosse possível prestar serviços muito 

significativos à população mais carenciada. Lamenta que não tenha sido tomada em 

consideração a necessidade de substituir esse programa e já teve oportunidade de o 

transmitir pessoalmente aos membros do Governo. Também referiu que é completamente 

incompreensível esperar-se que a descentralização administrativa permitisse que os 

municípios assumissem aquela competência e que, através dessa assunção, a 

substituíssem na Segurança Social. Até este momento, não tem sido possível aos 

municípios tomarem esta decisão, porque a ação social é a única competência prevista que 
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ainda não está disponível e, não tendo sido possível a transferência de competências, 

pensa que era prudente que o Governo tivesse mantido aqueles programas, ou que tivesse 

estendido, pelo menos, até que os municípios tivessem a oportunidade de assumir aquela 

competência. Infelizmente, no que diz respeito à Ação Social, ainda não foi possível. 

Procurará, junto da Segurança Social, que seja construído um acordo pacífico, com a 

Santa Casa da Misericórdia, porventura, com o envolvimento do município, também, para 

que esse serviço de acompanhamento social não seja fechado como está previsto que 

seja. Trata-se de um conjunto de famílias que ficam sem nenhuma resposta para aquele 

caso, em concreto e uma vez mais, infelizmente, são as famílias mais carenciadas com 

maiores dificuldades. Portanto sente uma grande preocupação com isso, pelo que já fez 

algumas diligências, conversou com os responsáveis da Santa Casa, sobre essa matéria, 

e, procurará convencer a Segurança Social a arranjar uma formulação que permita não 

terminar com o programa. Se não for possível alcançar este objetivo, irá fazer com que, a 

partir dos serviços da câmara municipal se, possa, ainda assim, prestar alguns serviços 

que estavam a ser prestados por aquela equipa. Sabe que não é simples, que existem 

grandes dificuldades, inclusivamente, com aquela equipa que, até pela experiência que 

tinha já com todas as famílias, estava muito habilitada a prestar um bom serviço e o bom 

serviço e as relações não se constroem de um momento para o outro, muitas vezes, com 

estes tipos de agregados familiares, a forma como se abordam as questões é muito 

importante para a sua resolução. Se houver possibilidades de construir um acordo atípico 

com a Segurança Social e com a Santa Casa e que tenha que envolver a Câmara 

Municipal, estará disponível para progredir neste sentido, não havendo, o pior cenário é, 
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logo que o município de Moimenta da Beira possa assumir competências no âmbito da 

ação social, desenvolver um programa semelhante com medidas a adotar imediatamente. 

Até lá, procurarão ficar mais atentos e mais vigilantes. ------------------------------------------------- 

----- Em relação às questões colocadas pelo senhor deputado professor Macedo, referiu 

que iria explicar o que já tinha explicado na reunião que tinham tido. A Câmara Municipal já 

foi contactada, mais do que uma vez, por esta instituição, há acerca de dois ou três anos 

atrás, fazendo a sugestão, para que o município de Moimenta da Beira aderisse a um 

acordo com vários parceiros com o objetivo que acabou de descrever. O Município de 

Moimenta da Beira disponibilizou-se para estudar a parceria que estava a ser proposta e 

apresentada pela instituição e que poderia vir a aderir. Algum tempo depois, foi-lhe 

comunicado que a parceria em causa não tinha resultado e que, portanto, não havia 

possibilidades de a implementar em Moimenta da Beira. Algum tempo atrás, de forma 

coincidente, a tal informação oriunda da senhora de quem falou, esta mesma instituição 

enviou uma outra comunicação à Câmara Municipal, coincidente em termos temporários, 

dizendo o seguinte: “senhor presidente, venho apresentar-lhe este programa e brevemente 

havemos de ter contacto com a câmara municipal para podermos conversar “ e, até hoje, 

ainda não se concretizou. Portanto, o que a Câmara Municipal está à espera é do contacto 

que foi prometido, pelo que, quando vierem, serão recebidos. ---------------------------------------

----- Há vários programas e várias propostas para prestarem apoio à substituição dos 

medicamentos que, nalguns municípios, é feita de forma direta, isto é, não é preciso que 

haja, nesses municípios, nenhuma instituição intermediária, entre os serviços da ação 

social do próprio município e o beneficiário do programa medicamento. Pela sua parte, 
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entende que existe um conjunto de meios que podem ser colocados à disposição das 

pessoas para ajudar nas suas vidas. Não tem, até agora, trabalhado na colocação pura e 

simples de medicamentos à disposição dos agregados, aliás, isso implica a melhor forma 

de apoiarmos essas famílias, mas tem procurado e implementado outras formas. Se esta 

instituição cumprir o que prometeu, vir até ao Município de Moimenta da Beira e conversar 

sobre este programa, a proposta será avaliada. À semelhança do que aconteceu à primeira 

abordagem feita, se houver alguma finalidade de agregar terceiros a um objetivo, que seja 

comum, o Município de Moimenta da Beira está aberto a estudar todas as possibilidades. 

Se o que pedirem for dinheiro para comprarem os medicamentos para dar às pessoas, não 

estamos disponíveis. Repetindo o que tinha dito na reunião a que o senhor deputado se 

referia, se houver possibilidades de constituir uma parceria benéfica, será agilizada. Se 

alguma instituição, esta ou outra qualquer, quando vier ter uma reunião com o município, 

pedir, apenas, dinheiro para a compra dos medicamentos, então, não haverá parceria. ------

------ Relativamente à transformação da maçã, a assembleia municipal tem já conhecimento 

que está adjudicada um formulação que permita trazer um documento que se coloque à 

disposição das entidades e das pessoas para poderem usá-lo, no sentido de iniciar o 

processo de transformação. Estou convencido que, até ao final deste ano, esse projeto 

está concluído, pelo que se falará melhor dele, nessa altura. -----------------------------------------

----- Quanto às questões da Expodemo já aqui foi falado, e, apesar da opinião do deputado 

ser respeitável, ela não é igual à do executivo. O entendimento é que a Expodemo 

beneficia por ser feita neste espaço central de Moimenta da Beira e Moimenta da Beira 

também beneficia com a centralidade deste evento. Respeita todas as opiniões, mas, 
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enquanto a decisão lhe couber, a Expodemo vai manter-se como está. Quando outros 

tomarem outras decisões, fazem o que entenderem. O que importa é que a Expodemo está 

a cumprir os seus objetivos mediáticos, isto é, está durante um curto período de tempo, três 

dias concretamente, a fazer com que as atividades económicas de Moimenta da Beira se 

vejam umas às outras, se revejam também e com que elas possam ser conhecidas longe 

de nós. Estes objetivos que são de longo prazo têm, às vezes, maior dificuldade em termos 

de visibilidade. Portanto, fica muito satisfeito que o senhor deputado reconheça que há um 

caminho que se tem feito a este nível, que é positivo e que deve ser seguido, de forma a 

manter o seu objetivo que é dar uma grande notoriedade à nossa terra, aos nossos 

produtos, à nossa gente, quer em termos nacionais e, como tem sido feito, para além 

fronteiras. Recorda que, pelo segundo ano consecutivo, um conjunto de jornalistas 

estrangeiros escrevem sobre o nosso município e o nosso certame. ------------------------------- 

----- Este ano, fez questão de ligar, de forma notória, a Expodemo às questões ambientais 

e continuará a fazê-lo, através do Eco-Evento, porque um concelho como o nosso, que 

produz excelentes maçãs, vinhos e um conjunto de outros produtos excelentes, tem, cada 

vez mais, de se esforçar para cumprir regras ambientais e clarificar que a economia não é 

nada inimiga do ambiente, pelo contrário, que o ambiente só é conservado, se formos 

capazes de ter gente nos territórios. Só temos gente nos territórios, se tivermos economia a 

funcionar. Procurará ligar isto aos regadios, porque faz muito sentido que a ligação do 

regadio ao ambiente seja eficiente e que se faça permanentemente. ------------------------------

----- Moimenta da Beira precisa de falar do ambiente e de tomar medidas sobre o ambiente, 

porque, no futuro, quem não tiver estas preocupações vai ter dificuldades e o município de 
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Moimenta da Beira pretende sempre prestar apoio nisso, adiantando-se na discussão, 

trazendo, para cima da mesa, uma discussão que pode acarretar algumas circunstâncias 

difíceis, mas não é por isso que não temos obrigação de olhar para elas e de as 

transformar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Isto surge tudo aliado à Expodemo, porque é, a partir de um evento com esta natureza 

que temos mais oportunidades de transmitir o que achamos que é mais importante que se 

transmita. Pensa que é da conjugação benéfica de todos estes fatores que pode resultar o 

desenvolvimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente, ao senhor deputado Carlos Bento, está de acordo com o turismo social 

e é de opinião que também temos condições para progredir, a partir das nossas 

instituições, das IPSS`s para acolherem um conjunto de cidadãos que necessitam dos 

nossos serviços, que são excelentes e que têm uma relação de qualidade, que 

seguramente vão ter num futuro uma palavra muito importante aqui no nosso 

desenvolvimento. Hoje, temos de procurar rentabilizar todos os meios que tivermos a nosso 

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

----- Quanto à questão do veículo elétrico, nunca podemos, por um lado, dizer que 

precisamos fazer esforços para as melhorias ambientais. Do ponto de vista económico, é 

relativo e questionável a opção, mas em termos de ambiente é bom. ------------------------------  

----- Vamos procurar socorrer-nos de um programa de um fundo ambiental e que está 

disponível para os municípios se candidatarem até dois veículos elétricos por município 

com um apoio a fundo perdido. Os veículos elétricos, neste momento, são minimamente 

adequados. ============================================================                                                                                                  
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===== De novo no uso da palavra, o Membro da Assembleia Municipal José Manuel do 

Nascimento Correia Alves referiu que a sua intervenção é só para reforçar a ideia que o 

senhor Presidente da Câmara falou, e que comunga da opinião que se torna necessária 

uma boa concordância entre a economia e o ambiente para que se alcance uma economia 

sustentada; tenho ainda a referir que em Portugal, e não sei se todos têm esta noção, 

temos um elevado défice na balança agroalimentar - na ordem dos três mil milhões de 

euros - o que quer dizer que ainda teremos muito caminho para andar e muito terreno para 

explorar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quando se fala em desertificação do território e se obrigam as pessoas, praticamente, 

a desertificá-lo devido a excesso de restrições, nomeadamente na esfera ambiental, há 

uma nítida contradição entre o que se pretende e o que se obtém. ---------------------------------

----- Esta insuficiente política de fixação de pessoas leva ao risco de criação de uma 

economia circular ao contrário, ou seja, em vez de construirmos, estamos a desconstruir, 

portanto não faz sentido. É evidente que as políticas têm que ser coordenadas no sentido 

de fomentarem a verdadeira economia circular e, dessa forma, contribuírem para uma 

efetiva melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, o que implicará sempre o fomento de 

uma atividade económica que lhes permita a fixação e vida no território. Portanto, todos 

estes projetos de que se falou e estão em curso, nomeadamente, a questão da água nas 

regas agrícolas, são muito importantes para que se atinja este desiderato, devendo por isso 

ser consignadas na verdadeira economia circular – em que o ganho que se pretende nas 

questões ambientais origine, concomitantemente, um ganho de qualidade e condições de 

vida no território em causa. Tudo será possível e desejável, desde que se pense sempre 
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nas pessoas. Só assim haverá um futuro melhor para todos. ======================= 

===== 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 

tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal José Manuel do Nascimento 

Correia Alves que começou por referir que é sobre a interpretação de uns gráficos que 

aparecem na informação, porque têm alguma expressão, mas que existe uma série de 

assuntos que não estão aí explicitados, pelo que solicitou ao senhor Presidente uma 

clarificação. ============================================================ 

===== Para responder à questão solicitada, foi dada a palavra ao senhor Presidente da 

Câmara que esclareceu que “os outros” é tudo o que não são fornecedores e fornecedores 

de imobilizados e credores de transferências das autarquias locais. Os fornecedores 

imobilizados são os credores de transferências das autarquias locais, é tudo o que não for 

imobilizado, ex. eletricidade, águas, saneamento e tudo o que não forem transferências, 

nem for aquisição de imobilizado está aqui. Se calhar, esta desagregação poderia ser 

melhor e, se alguém entender que se deve desagregar mais, é possível. Mas a resposta é 

esta, está cá tudo menos o imobilizado e as transferências. ======================== 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciada a 

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

---- De imediato, passou-se ao Ponto Dois do Período da Ordem do Dia: Informação do 
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Auditor Externo – 1.º semestre de 2019 – alínea d), do n.º 2, do artigo 77.º, da Lei n.º 

73/2013, de 03 de setembro ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- De seguida, 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 esta informação é resultante da lei acima 

referida, é obrigatório que o Auditor Externo faça esta informação semestralmente. Neste 

caso, reporta-se ao primeiro semestre do corrente ano e esta informação tem dados em 

linha com tudo aquilo que se tem falado nas reuniões anteriores, pelo que nada destacou. -

----- No que respeita às contas do município em junho de 2019, o endividamento total 

desceu uma vez mais. Quanto ao cumprimento de todos os objetivos financeiros, eles 

mantêm-se cumpridos e, até, cada vez mais, com uma margem muito significativa. De 

resto, esta informação é coerente com as políticas que se têm desenvolvido e a forma séria 

como têm sido tratados todos estes assuntos, evidentemente que esta informação se 

reporta, exclusivamente, aos aspetos económicos e financeiros, mas tudo está como era 

previsível que pudesse estar, em linha como o que tem acontecido, no ano anterior, e, 

também, nos anos anteriores. Destacou, por um lado, a questão positiva de que tinha 

acabado de falar e, por outro lado, o facto de não estarem, ainda, a serem consumidos de 

forma significativa os Fundos Comunitários; o grau de execução é mais baixo do que seria 

desejável, porque deveríamos estar, em junho, com um grau execução global na ordem do 

50% e estamos na ordem de pouco mais de 40%. Aquilo que não depende da absorção 

dos fundos comunitários está completamente em linha com as previsões. =============-

----- Por fim, o senhor Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições e, dado 
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que não houve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal, tomou conhecimento. ==================== 

----- Então, passou-se ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia: DGAL – Artigo 56.º 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Alerta Precoce – Taxa de Execução da Receita 

Prevista no Orçamento Inferior a 85% nos dois anos consecutivos – 2017 e 2018 – 

Informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, 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 esta informação da DGAL resulta da lei e tem 

como objetivo específico informar os órgãos de um desvio, relativamente às previsões. O 

município tinha previsto executar um determinado valor e, se, durante dois anos seguidos, 

executa menos de 85% e nós executámos 74%, a lei diz que deve ser dado conhecimento 

à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal e é isto que estamos a fazer aqui. --------------

----- O objetivo desta obrigação de executar, no mínimo, 85% é não deixar folgas no 

orçamento que permitam o endividamento, porque os orçamentos empolados permitem 

acumular dívida, mas, no caso de Moimenta da Beira, felizmente, não era preciso existir 

esta regra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Esta diferença existe, porque temos uma fatia significativa de fundos comunitários que 

estão previstos no orçamento e, quando puderem ser executados, o nosso orçamento 

avança para cerca dos 90%. Quando não são executados, esse orçamento baixa. Portanto, 

o município de Moimenta da Beira, em anos onde não haja execução de fundos 

comunitários, dificilmente consegue ultrapassar os 85% do orçamento que propõe. No ano 
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de 2019, a execução dos fundos comunitários é baixa e, a partir do próximo ano, esta 

execução sobe muito. Em qualquer caso, o mais importante é que a razão de preocupação 

– endividamento, que está por detrás da existência desta lei, não afeta o concelho de 

Moimenta da Beira. Fica feita a comunicação e, felizmente para o concelho de Moimenta 

da Beira, já não são precisos esses instrumentos. =============================== 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal, tomou conhecimento. ==================== 

===== Passou-se para o Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia: Transferência de 

competências da Administração Central para as Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais, no âmbito da Lei-quadro da Descentralização – Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto – Deliberação sobre se pretende ou não exercer a respetiva competência, no ano 

de 2019, relativamente a cada um dos seguintes Decretos-Lei: -------------------------------------

----- 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 iria fazer um enquadramento genérico e, se a 

Assembleia Municipal entender, abordaria cada um dos decretos-lei com uma pequena 

introdução. Em primeiro lugar, a questão que se discute já esteve presente na sessão 

anterior, com a exceção de um decreto-lei que é posterior à sessão ordinária da 

Assembleia do mês de junho. Recordou que, para a sessão ordinária da assembleia 

municipal de junho, a câmara municipal propôs que não fossem aceites as transferência de 

competências para o ano de 2019, porque estávamos demasiado perto do final do ano e 

não havia tempo para preparar tudo o que tem de ser preparado para assumir as 

competências, designadamente, as duas que têm aqui um peso mais significativo que são 
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as da Saúde e as da Educação. Procurou-se distinguir as competências em geral, destas 

duas, porque elas têm, de facto, um peso em termos orçamentais e, também, de 

intervenção completamente diferente das restantes. Agora, é preciso tomar a decisão, até 

ao final do mês de setembro, de assumir ou não as transferências de competências para o 

ano de 2020, porque, em 2021, todos os municípios vão assumi-las. ------------------------------

----- Quem considerar que uma decisão mais próxima do cidadão beneficia em discussão, 

dessa mesma decisão, só pode concordar em geral com a transferência de competências. 

Evidentemente que este processo é difícil, não está isento de problemas, e este também 

não esteve, pelo contrário, até entende que podia ter havido maneiras de simplificar as 

decisões dos municípios e de dar mais informação ao cidadão em geral sobre a temática.---

----- O essencial é que os municípios portugueses e as freguesias, que também em alguma 

parte, puderem ter competências que, neste momento, são do Estado e com essas 

competências prestarem serviços às populações que não podem ser prestados com 

eficiência, porque o estado central, principalmente pela distância de tomada de decisões, 

por não conhecerem realidades, não podem decidir bem, porque não é possível a nenhum 

Governo conhecer bem a realidade de cada um dos municípios portugueses. Sabe que há 

alguns perigos e alguns riscos. Alguns os de deixar um bocado pulverizadas as decisões, 

isto é, permitir que cada um dos municípios, com a sua própria sensibilidade, adote ou 

deixe de adotar, medidas que são ou não são de outros municípios. -------------------------------

----- Embora reconheça que isto pode ser uma dificuldade, que num caso ou noutro pode 

até causar alguns problemas, a maioria dos municípios está habilitada, do seu ponto de 

vista, a servir melhor as populações com estas competências do que serviam antes sem 
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elas. Então, tendo mais à disposição, maiores responsabilidades, também o país pode 

melhorar. Significa que, em geral, nós devemos assumir estas competências, porque o que 

se tem verificado, durante estes anos, é que o país tem todo progredido muito, mas de uma 

forma desigual. Não é preciso fazer um grande exercício para verificar que, em geral, os 

adversários da descentralização são os que beneficiaram do centralismo durante este 

tempo todo. São aqueles que representam as regiões que beneficiaram do centralismo, 

logo, ao contrário, aquelas regiões que foram prejudicadas por este centralismo devem, em 

geral, defender a descentralização. --------------------------------------------------------------------------

----- No entanto, há que olhar de forma mais pormenorizada para cada um dos decretos-leis 

que estão em causa, especialmente, para o decreto-lei da Educação e o da Saúde, porque, 

tendo um peso orçamental significativo, a educação, pesa, sensivelmente, um milhão 

quatrocentos e oitenta mil euros e, a saúde, cerca de quatrocentos e oitenta mil euros. No 

caso de Moimenta da Beira, os valores que estão previstos para serem transferidos 

acompanhando nas competências na educação e saúde são os valores que o Estado pôs, 

sobre o que o Estado gasta com a educação e saúde. Significa que estes são os valores 

que o Estado gasta.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Admitindo, se o município conseguir ser mais eficiente na gestão, esse dinheiro vai até 

sobrar. Se, ao contrário, houver alguma deficiência, o dinheiro não chega, mas o mais 

importante aqui é que é dado aos municípios possibilidades de fazerem opções, isto é, não 

é obrigatório. A partir do momento que esta competência seja do município, poderá  vir a  

ter uma gestão eficiente de recursos que permita baixar os meios, dando uma resposta em 

termos de serviço. Se isto acontecer, vai haver benefício com a transferência, em termos 
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financeiros. A principal questão é perceber que as pessoas têm a ganhar com o facto de 

estas competências, em concreto, estarem no município e deixarem de estar no poder 

central. A sua posição é clara, desde que beneficie os munícipes de Moimenta da Beira, 

estará disponível mesmo que seja para executar. Não há nenhum destes processos que 

não seja gradual e a melhor maneira de os municípios poderem relacionar-se na tomada da 

decisão é estarem a executar as decisões que agora estão a ser tomadas pela 

administração central, porque, a partir do momento em que estamos no sistema, 

começamos a implementar e a provar que é preferível a nossa influência, do que a nossa 

ausência, tanto em termos de execução, como em termos de planeamento. –-------------------

----- Terminou, dizendo que não há, não podia haver, nenhum processo de 

descentralização que estivesse completamente isento de problemas, de dificuldades e até 

de algumas dúvidas. Mas quem achar que estes progressos se fazem a favor dos 

cidadãos, isto é, que acolhendo competências mais perto do lugar onde elas têm de ser 

aplicadas, é um bom processo, então tem que estar aberto para o caminho e tem que estar 

aberto para correr alguns riscos, também. Portanto, vamos correr o risco do nosso ponto de 

vista, queremos correr o risco e os riscos são incomparavelmente menores do que os 

benefícios que estão à vista e, no futuro, a região de Moimenta da Beira e todas as regiões 

do interior do país só podem beneficiar com esta descentralização. ================== 

===== Quatro Ponto Um Decreto-Lei n.º20/2019, de 30 de janeiro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais nos domínios da proteção e 

saúde animal e da segurança dos alimentos, relativamente ao qual foi entretanto 

publicada a Resolução da Assembleia da República n.º 138/2019, de 08 de agosto, 
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determinando a cessão da respetiva vigência. ------------------------------------------------------

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

Câmara Municipal que fizesse um breve esclarecimento sobre este assunto, o qual 

informou que, relativamente à primeira competência que vem aqui elencar, é da saúde 

animal, porventura, podia não vir a esta assembleia, mas entendeu-se que a assembleia 

fica com mais informação. O próprio já tinha apresentado um conjunto de questões que se 

levantavam relativas a esta transferência, que tem a ver muito com a necessidade de criar 

condições para que, na saúde animal e na ligação que tem com a saúde humana, não 

pode o município colocar-se em risco por decisões individuais de municípios vizinhos. -------

---------- Foram colocadas algumas questões e, felizmente, o legislador acabou por 

perceber que era melhor não avançar. Assim, esta competência, ao abrigo da Resolução 

da Assembleia da República n.º 138/2019, de 08 de agosto, determinou a cessão da 

respetiva vigência, isto significa que, neste momento, não podemos deliberar em 

aceitar ou em não aceitar a vigência deste decreto-lei. -------------------------------------------

----- Sugeriu que a Assembleia tomasse conhecimento da cessão da vigência do 

diploma acima referido. ================================================ 

----- Por fim, o senhor Presidente da Assembleia abriu uma ronda de inscrições e 

ninguém se inscreveu. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ==================== 

===== O Presidente da Assembleia Municipal informou que, no ponto seguinte, se iria 

ausentar da sessão, referindo que o assunto tem a ver com o seu cargo de Diretor de 

Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira. ================================ 
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===== Assim, nos termos e para efeitos do artigo 14.º, da Secção I, Capítulo III, do 

Regimento da Assembleia Municipal, foi constituída de novo a Mesa da Assembleia 

Municipal, passando a Presidente da Mesa, o Primeiro Secretário em exercício, Carlos 

Alberto Meneses Bento, como Segunda Secretária em exercício, Celita Maria Pereira 

Leitão e como Terceira Secretária em exercício, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso. ============================================================== 

===== Quatro Ponto Dois Decreto-Lei n.º21/2019, de 30 de janeiro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da educação. -------------------------------------------------------------

----- O  Primeiro Secretário em exercício, Carlos Alberto Meneses Bento, como 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal solicitou ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal que fizesse um breve esclarecimento sobre este assunto, o qual referiu 

que, quanto à questão da educação, trata-se de o município passar a ter competências de 

gestão, em todo o pessoal, não docente, edifícios e equipamentos. É uma competência 

pesada, reconhece que, para o município, mais um esforço de gestão considerável. Trata-

se de muitas dezenas de colaboradores e trata-se de organizar um conjunto de funções 

que são muito importantes nas nossas escolas, mas que, uma vez mais, entende que 

estamos em condições de organizar melhor do que o Ministério da Educação. -----------------

----- Em Moimenta da Beira, já há muitos anos que existe um bom relacionamento entre a 

Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas. Os nossos alunos e família também 

beneficiam da proximidade destas decisões. É por esta razão que, nas escolas onde há 

maior distância entre as próprias escolas e as autarquias, muito surpreendentemente se 
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veem notícias onde as escolas tiveram que fechar, porque não há quem possa 

acompanhar os alunos. Temos aqui uma oportunidade para manter e melhorar os serviços 

que aqui são prestados. Sem nenhum constrangimento financeiro associado, isto é, o que 

se propõe como, aliás, verificamos, é uma transferência que está descriminada, 

concretamente: para pessoal não docente, um milhão e duzentos mil euros; para apoio 

alimentar, cento e noventa e quatro mil euros; para coisas especiais, cinco mil e setecentos 

e cinquenta euros; escola a tempo inteiro, oitenta e três mil euros, encargos de instalações 

duzentos e nove mil euros. O que dá cerca de um milhão e setecentos mil euros. Da 

análise que fizemos, algumas destas parcelas poderão estar insuficientemente dotadas, 

porventura, outras poderão ter um excesso que possa compensar. A preocupação que a 

assembleia deve ter, e que a câmara também tem, é para avaliar se o envelope financeiro 

é o adequado. Neste momento, temos, na Câmara Municipal e no Agrupamento, um 

conjunto de pessoas que prestam um serviço e que são insuficientes. Portanto, temos de 

pensar em gerir melhor as pessoas que estão no edifício, ou colocar mais pessoas. E, se 

colocar mais pessoas, evidentemente, que as que lá estão já não chegam, o que faz a 

responsabilidade municipal é a capacidade de decidir. Trata-se da gestão de equipamentos 

e do pessoal que é mais eficiente pela Câmara Municipal. ========================= 

----- Por fim, o Primeiro Secretário em substituição do Presidente da Assembleia abriu 

uma ronda de inscrições e, passou a palavra ao Membro da Assembleia António José 

de Macedo, o qual começou por explicar que, das transferências todas que estão 

agendadas, a que melhor conhece é a educação. Referiu que pensou que seria uma 

apreciação geral e não ponto a ponto de cada transferência, trazia escrito nesse sentido. 
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De facto, na reunião extraordinária de 29 de janeiro do corrente ano, aquando da 

aprovação das transferências de competências dos primeiros diplomas, afirmou e passou a 

citar: Esta matéria da Transferência de Competências da Administração Central para as 

Autarquias Locais merece uma reflexão séria e aprofundada, para se perceber, neste 

momento, se o município está preparado para receber todas e cada uma dessas 

competências e poder exercer melhor essas competências a favor das populações e do 

seu território.  Declarou que esta afirmação pode considerar-se ainda atual. Continuando a 

ler: “No decurso deste ano civil, este assunto tem estado em cima da mesa do Poder Local 

e este tempo que decorreu até à data de hoje tem, efetivamente, permitido refletir e 

amadurecer um pouco mais estas matérias e perceber melhor que decisões tomar, no meio 

de tanta incerteza ainda existente. Moimenta da Beira precisa de soluções e não de 

problemas, pelo que precisávamos de saber, por exemplo, se está em causa uma 

transferência séria de competência de uma hierarquia do estado para outra inferior, por 

forma a melhor satisfazer as populações, ou se apenas está em causa o “descartar dos 

problemas e das críticas”, transferindo-as para os municípios. ---------------------------------------

----- Por outro lado, se, em 2020, ainda podemos escolher aceitar, em 2021, ser-nos-ão 

impostas as transferências e, portanto, se aceitarmos agora, poderemos ter a vantagem de 

poder negociar primeiro, antes de assinar um contrato, e em 2021 estarmos já melhor 

preparados e com algumas regras ditadas por nós. Importa, neste caso, uma grande 

capacidade negocial por parte do executivo, no sentido de negociar soluções e não 

problemas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por exemplo, em relação à educação, setor que melhor conheço, se o envelope 
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financeiro se situa nos valores que o governo central tem disponibilizado para este setor, 

ele permite já ter algum conforto ou pelo menos uma base para as negociações. --------------

----- Mas, atenção, não é apenas do envelope financeiro que se trata, mas também das 

condições técnicas, dos recursos humanos, da capacidade de implementação na 

transferência dessas mesmas competências, seja na educação, na saúde ou todas as 

outras competências a transferir. -----------------------------------------------------------------------------

----- Um simples exemplo prático em relação à educação: ---------------------------------------------

----- As Atividades de Enriquecimento Curricular, chamadas AEC, são desde alguns anos a 

esta parte da responsabilidade da Câmara Municipal, mas a verdade é que até hoje, nunca 

foi possível iniciar oficialmente o ano letivo, já com o funcionamento das AEC. A verdade é 

que, no início oficial do ano lectivo, o processo das AEC nunca está concluído, tendo 

sempre início, na melhor das hipóteses, duas ou três semanas depois, se não mais. ---------

----- E mesmo em relação à qualidade das mesmas, esta é outra questão que também 

merece ser objeto de análise, pois temos pais a queixarem-se que as AEC são um espaço 

de reduzida aprendizagem, que serve sobretudo para ver filmes e pouco mais, quando, na 

verdade, existe um investimento do município em áreas como a música, o inglês, o 

desporto, as artes, que são de enorme importância e deveriam ser levadas mais a sério. É 

do erário público que se trata, mas também, e sobretudo, do conhecimento, da formação, 

da aprendizagem e da educação das nossas crianças e jovens. -------------------------------------

----- Portanto, como referi, o envelope financeiro é de extrema importância, naturalmente, 

mas não é só isso que importa: os municípios, ao receberem estas competências, não 

podem continuar com “tudo na mesma”. É preciso aceitar a transferência de competências, 
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mas assumir também, eficazmente, essa responsabilidade, procurando fazer melhor que o 

Governo central, o que terá de implicar, com certeza, outras atuações: redesenhar a 

orgânica e o funcionamento; abrir, eventualmente, procedimentos de contratação pública 

ou de mobilidade dentro da administração; criar mecanismos de controlo e avaliação; e 

adotar novas estratégias, procedimentos e metodologias, por forma a poder assegurar 

eficazmente as novas competências. ------------------------------------------------------------------------

----- Para concluir, devo dizer que não sou contra, no geral, a transferência de 

competências, cuja descentralização é uma oportunidade de modernização da 

administração pública em Portugal e pode ter várias vantagens, sobretudo para o interior, 

do ponto de vista da redução das assimetrias regionais e do aumento das oportunidades 

para estes territórios. No entanto, confesso que, em relação à educação e à saúde, tenho 

alguns receios e muitas dúvidas, pois trata-se de dois pilares essenciais, de acrescida e 

elevada importância e cuja relevância nos deve merecer todo o cuidado. Ultrapassando os 

receios manifestados e tendo presente os pressupostos e riscos que enumerei, penso que 

poderá, nesta fase, haver vantagens em exercer já em 2020 as novas atribuições, uma vez 

que serão obrigatórias em 2021” ============================================ 

===== De novo foi dada a palavra ao Presidente da Câmara  para defender as AEC`s, 

porque tem uma opinião exatamente ao contrário do que disse o  senhor deputado. O 

trabalho que fazem os professores das AEC`s é completamente injusto e tem, felizmente, 

um feedback contrário, por parte das famílias. No município de Moimenta da Beira, as 

AEC`s estão a cargo da Câmara Municipal, porque o executivo aceita esse encargo. Só 

estão na câmara, porque corre bem, ao contrário daquilo que o senhor deputado disse. 
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Nem compreende a alusão, quando diz “que só veem filmes e vídeos”. Julga até que os 

professores que têm estado nas atividades de enriquecimento curricular por exercerem já 

há algum tempo, ganharam um Know How que não é inferior ao dos outros professores.  ---

---- Por fim, o Primeiro Secretário em substituição do Presidente da Assembleia 

Municipal colocou o diploma 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, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, com vinte e seis votos a favor, dos senhores José Manuel de 

Andrade Ferreira, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, António José de Macedo,  Jorge Mota dos Santos, Célita Maria Pereira Leitão, 

Carlos Alberto de Meneses Bento, Susana Duarte Morais, Fábio Ricardo Morgado Gomes, 

Maria Helena Coutinho dos Santos,  Sidónio Clemêncio da Silva, José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Cristiana Vanessa Teixeira 

Tavares,  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,  em substituição do Presidente da 

Junta, Armando Nunes Mota, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo 

Gomes. da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho 

Seixas, de Passô, Jorge António Moreira Simão, 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 e dois votos contra, dos senhores Fernando Manuel Trinta Lopes e Pedro 
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Cláudio Pereira Martins, EXERCER a respetiva competência,  no ano de 2020. ========= 

===== Regressou de novo à sessão o Presidente da Assembleia, Alcides José de Sousa 

Sarmento, e a  Mesa da Assembleia Municipal  voltou à forma inicial da sessão. ======== 

----- Prosseguindo os trabalhos, entrou-se no Quatro Ponto Três Decreto-Lei n.º22/2019, 

de 30 de janeiro – desenvolve o quadro de transferências de competências para os 

municípios no domínio da cultura. – --------------------------------------------------------------------

===== Ausentou-se, com autorização da Mesa, por um período de tempo, o Membro 

da Assembleia, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso. ====================== 

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

Câmara Municipal que fizesse um breve esclarecimento sobre este assunto, ao qual 

informou que esta competência é mais ao nível das autorizações e que, no nosso caso, 

não há imóveis classificados. Portanto, esta é uma competência que se gere com facilidade 

e, uma vez mais, beneficia as decisões de proximidade e que, salvo melhor opinião, não 

haverá muito mais a dizer. ================================================= 

----- De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal também referiu que é uma área 

em que as câmaras do interior do País, já o fazem em termos de cultura. De facto, só 

ganha, se houver alguma transferência, nomeadamente, em termos financeiros. --------------

----- Também, de imediato, abriu uma ronda de inscrições e, como não houve, colocou o 

diploma 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, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, com vinte  votos a favor, dos senhores dos senhores, Alcides 
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José de Sousa Sarmento, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, António José de Macedo,  

Jorge Mota dos Santos, Célita Maria Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, 

Susana Duarte Morais, Sidónio Clemêncio da Silva, 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,  em substituição do Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de 

Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes, da Vila da Rua, Rui Pontes 

Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, de Passô, Jorge António Moreira 

Simão, 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, dois votos contra, dos senhores 

Fernando Manuel Trinta Lopes e Pedro Cláudio Pereira Martins e  seis abstenções,  José 

Manuel de Andrade Ferreira,   Fábio Ricardo Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos 

Santos, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, Francisco Aurélio Santana 

Aguiar e Cristiana Vanessa Teixeira Tavares. ================================== 

===== DECLARAÇÃO DE VOTO DO MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOSÉ 

MANUEL SOEIRO DO NASCIMENTO CORREIA ALVES: “A minha abstenção nesta 

votação fundamenta-se no critério de congruência face à posição que já tomamos sobre 

este assunto em sessões anteriores.-------------------------------------------------------------------------

------ Quanto aos encargos relativos às responsabilidades no âmbito da Educação e da 

Saúde, podemos perceber que há, finalmente, a correspondente indicação da verba a 

alocar ao Município para os assegurar. Sendo essa verba indicada como idêntica à que o 



 
                                                                                                                                                                               Fl. 195 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2019.09.27 
 

                                                                                                                                                             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 

 

 

Estado Central gastou, ficará, portanto, o Município assegurado e podendo projetar uma 

gestão consentânea com esse envelope financeiro.-----------------------------------------------------

----- Já relativamente às outras transferências de responsabilidade, daquilo que nos foi 

dado perceber da legislação e da leituras das Atas da reunião da Câmara Municipal, não 

há qualquer dado novo, nomeadamente no que diz respeito à indicação do volume das 

transferências financeiras para as suportar. Realmente, irá concretizar-se uma 

transferência de competências que ainda não está, como devia, quantificada em termos de 

custos e proveitos para o Município. Independentemente da sua expressão, esses 

encargos deveriam vir já acompanhados de uma proposta de dotação financeira definida, 

de forma a poder estimar-se o seu impacto, seja ele positivo ou negativo nas contas do 

Município. Daí o nosso voto de abstenção pois, apesar de sermos a favor da 

descentralização de competências para o Município, não o podemos aceitar, em 

consciência, sem a prévia e necessária clarificação dos encargos financeiros e a forma da 

sua dotação futura face às inúmeras responsabilidades que antes eram da direta 

responsabilidade e gestão do nosso Estado Central”. ============================= 

===== De seguida o Presidente da Câmara  solicitou à Mesa da Assembleia 

autorização para esclarecer que, em todas as competências, com a exceção daquelas que 

têm um envelope financeiro associado, os municípios cobram taxas para prestarem  

determinado serviço e são eles que  vão determinar o valor das taxas em função da 

avaliação que fizerem do custo do seu exercício. Da análise que se faz, pensa-se que este 

aspeto até é positivo, isto é, os municípios não precisarão de ter taxas exorbitantes para 

puderem ter benefícios financeiros com o exercício das competências que estão previstas. 
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----- Admite-se, também, das cerca de vinte que estão nessa circunstância, possa haver 

uma ou duas que não seja assim, pode até ser ao contrário, mas, na generalidade, as 

competências que são transferidas têm associada a possibilidade, ou melhor, a obrigação 

até da cobrança de uma taxa a aferir por cada um dos municípios, que coloca nas suas 

mãos a sustentabilidade desse exercício. É assim que é. ========================== 

===== Regressou à sessão o Membro da Assembleia Maria Dulce Rodrigues de Andrade 

Cardoso, que se tinha ausentado, por um período de tempo ================ ----- 

===== Quatro Ponto Quatro Decreto-Lei n.º23/2019, de 30 de janeiro - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da saúde. ------------------------------------------------------------------

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

Câmara Municipal  que fizesse um breve esclarecimento sobre  este assunto, o qual 

informou que esta é uma competência típica daquelas onde, inicialmente, tinha uma 

proposta do Governo que era mais abrangente do que aquela que  acabou por textualizar. 

Este processo foi objeto de uma negociação permanente, entre os diversos Ministérios que 

tutelam cada uma das áreas e a Associação de Municípios que teve representantes, 

designados, para fazerem essa negociação e, nalgumas competências, passou-se um 

pouco ao contrário. Os municípios achavam que deviam ter mais competências do que 

aquelas que acabaram por ser acordadas. Reforçou que todas estas competências 

mereceram o acordo da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Isto não 

aconteceu de forma imediata e nem automática. Decorreu de uma negociação, muitas 

vezes dura, teve oportunidade de participar em algumas destas negociações, mas que 
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conduziram a um resultado. ------------------------------------------------------------------------------------

----- No caso concreto da saúde, o Ministério da Saúde pretendia, apenas, que os 

municípios pudessem assumir mais competências do que o próprio município e que 

acabaram por aceitar, porque é uma área de grande sensibilidade. Porventura, de todas 

aquelas que estão em causa é a de maior sensibilidade e os municípios preferiram dar um 

passo de cada vez, isto é, assumir ou contratualizar as competências que estão aqui em 

causa, são de facto competências reduzidas, mas importa não correr riscos numa área 

muito sensível. O que significa que talvez possam antever que, num futuro relativamente 

próximo, esta competência seja ampliada, a partir do momento em que os municípios se 

insiram nesta área de que, aliás, sempre estiveram afastados. --------------------------------------

----- Os municípios estão muito mais à vontade no que respeita à Educação do que à 

Saúde. Porque, na Educação, já existiam competências ao nível do 1.º Ciclo e Pré-Escolar 

e, nalgumas áreas, por exemplo, os transportes, alguma parte da alimentação, isto é, 

houve um caminho que foi sempre feito que faz com que os municípios abordem a 

competência da Educação com uma tranquilidade que não têm em parte pela Saúde. 

Felizmente, em Moimenta da Beira, consegue-se fazer um bocado melhor do que isto. 

Fazíamos algumas coisas, mas muito pouco, por exemplo, nós colocávamos à disposição 

uma viatura nos serviços, mais nada. Também, por exemplo, quando se tratava, como se 

tratou, de qualificar as áreas envolventes ao edifício de saúde, tivemos que resolver, não 

por temos alguma obrigação, ou competência na matéria, mas sim porque considerámos 

importante que o fizéssemos e fizemo-lo. As competências que estão aqui em causa são 

muito restritas, concretamente relacionadas com os edifícios e a sua gestão e os 



 
                                                                                                                                                                               Fl. 198 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2019.09.27 
 

                                                                                                                                                             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 

 

 

assistentes operacionais. Quanto aos técnicos administrativos e profissionais não entram. 

O Governo queria que entrassem, mas nós não quisemos, porque há um sistema que 

funciona ligado à saúde, que não pode ser gerido pelos municípios, até, por questões 

deontológicas, e, enquanto não ultrapassarem estes problemas, não podem os 

administrativos ficar na dependência do município. Portanto, há razões que são 

ponderáveis, para que sejam só essas competências, edifícios, assistentes operacionais e 

custos logísticos. Se procurarem fazer uma avaliação de quais são os valores que se 

propõem a ser transferidos para o país todo, chega-se à conclusão que, em Moimenta da 

Beira,  de facto, a saúde tem uma proeminência que não tem em mais do que um 

município, no que diz respeito aos cuidados de saúde primária. Não estamos a falar de 

saúde hospitalar, empregados e outros. Fala-se de cuidados de saúde primária. Na 

CIMDouro, há uma média das transferências de cerca de 200 ou 220 e para Moimenta da 

Meira são 484. Ao nível das transferências na CIMDouro, há um município com valores 

superiores, a Moimenta da Beira que é Vila Real. Isto significa que temos, ainda, mais 

responsabilidade, porque temos à nossa disposição mais meios e não é por acaso que 

temos este volume financeiro. Se temos mais meios ao nível da saúde, que vamos 

conquistando, temos agora maior responsabilidade na parte que nos competir e contribuir 

para a sua boa gestão. Por isso, propõe que, ao nível da saúde, possamos assumir estas 

competências, até porque, por exemplo, ao nível dos edifícios, apesar de não termos 

responsabilidade, sempre fizemos o que devia ser feito, com muita frequência, porque as 

direções clinicas que estão nos nossos serviços, nos contactam, colocando problemas e a 

câmara nunca lhes negou a resolução dos mesmos. Esta proximidade contribui para 
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melhorar, objetivamente, as condições de prestações dos pilares, embora não resolva tudo. 

Mas resolve o que é possível resolver através desta transferência. ================== 

----- Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições e, 

dado que não houve, colocou o diploma 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, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, com vinte e sete votos a favor, dos senhores Alcides José de 

Sousa Sarmento, José Manuel de Andrade Ferreira, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, 

Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, António José de Macedo,  Jorge Mota dos 

Santos, Célita Maria Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Susana Duarte 

Morais, Fábio Ricardo Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos,  Sidónio 

Clemêncio da Silva, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, Francisco Aurélio 

Santana Aguiar, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares,  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,  em substituição do Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de 

Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes. da Vila da Rua, Rui Pontes 

Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de Carvalho Seixas, de Passô, Jorge António Moreira 

Simão, 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 e dois votos contra, dos senhores 

Fernando Manuel Trinta Lopes e Pedro Cláudio Pereira Martins, EXERCER a respetiva 
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competência  no ano de 2020. ============================================== 

=====  Quatro Ponto Cinco Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril - concretiza o 

quadro de transferências de  competências para os órgãos municipais nos domínios do 

serviço público de transporte de passageiros regular e do transporte turístico de 

passageiros, ambos em vias navegáveis interiores, e para os órgãos das entidades 

intermunicipais no domínio do serviço público de transporte de passageiros regular em 

vias navegáveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

Câmara Municipal que fizesse um breve esclarecimento sobre este assunto, o qual 

informou que existem muitas dúvidas que esta competência tenha aplicabilidade no 

município de Moimenta da Beira e, também,  há dúvidas que possa aplicar-se ao nível da 

Comunidade Intermunicipal, porque, neste momento, não existiam possibilidades de 

exercer estas competências, pelo menos,  a nível municipal.------------------------------------------

----- A nível de Comunidade Intermunicipal, também, necessita de uma votação, de cada 

uma das assembleias municipais, embora haja quem coloque dúvidas nisto. Acha que não 

há naa a perder se, especialmente, admitir que a entidade intermunicipal possa acolher 

sempre esta competência, se a votarmos favoravelmente. No entanto, a aplicação dentro 

do município de Moimenta da Beira é nula, e mesmo ao nível da Comunidade 

Intermunicipal há algumas dúvidas. ========================================== 

----- Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições e, 

dado que não houve, colocou o diploma à votação, conforme estipulado no n.º 1, do art.º 

55.º, da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro: ----------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: Após apreciação, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, com vinte e um votos a favor, dos senhores dos senhores, 

Alcides José de Sousa Sarmento, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, António José de 

Macedo,  Jorge Mota dos Santos, Célita Maria Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses 

Bento, Susana Duarte Morais, Sidónio Clemêncio da Silva, Maria Dulce Rodrigues de 

Andrade Cardoso, 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,  em substituição do 

Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima 

Rebelo Gomes. da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de 

Carvalho Seixas, de Passô, Jorge António Moreira Simão, 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 e oito abstenções dos senhores Fernando Manuel Trinta 

Lopes, Pedro Cláudio Pereira Martins, José Manuel de Andrade Ferreira, Fábio Ricardo 

Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos,  José Manuel Soeiro do Nascimento 

Correia Alves, Francisco Aurélio Santana Aguiar e Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, 

EXERCER a respetiva competência no ano de 2020. ============================= 

===== Quatro Ponto Seis Decreto-Lei n.º72/2019, de 28 de maio - concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio das áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de 

desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária ---------------------
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----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal que fizesse um breve esclarecimento sobre este assunto, o qual 

informou que,  neste caso, esta transferência não tem mesmo aplicabilidade ao município 

de Moimenta da Beira. Trata-se de competências portuário-marítimas, pelo que a sua 

sugestão é que a Assembleia Municipal rejeite esta competência por ela não ter 

aplicabilidade no concelho de Moimenta da Beira. =============================== 

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

passou a palavra ao Membro da Assembleia Municipal José Manuel do Nascimento 

Correia Alves que começou por referir que o facto de o nosso rio Távora ser um afluente 

do Douro, que tem navegabilidade e portuárias, receia que as embarcações tenham a ver 

com essa entidade. ====================================================== 

===== De novo, para prestar o esclarecimento o Presidente da Câmara Municipal tomou 

a palavra e esclareceu que esta competência é para as portuário-marítimas, não é só para 

as portuárias. As portuárias têm aplicação no Douro e as portuárias ou marítimas têm a ver 

com o mar que, eventualmente, só na foz do rio Douro. =========================== 

----- Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal colocou o diploma 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, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos 

presentes, NÃO EXERCER esta competência por não ter aplicabilidade no Município de 

Moimenta da Beira. ====================================================== 

===== Ausentou-se, com autorização da Mesa, por um período de tempo, o Membro 

da Assembleia, Sidónio Clemêncio da Silva.==================================-
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===== Quatro Ponto Sete Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto – concretiza o 

princípio de participação dos órgãos municipais na gestão das áreas protegidas. --------

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

Câmara Municipal que fizesse um breve esclarecimento sobre este assunto, o qual 

informou que esta é uma área que faz sentido que o município exerça a competência, 

porque não é raro haver problemas, quer quanto a um exercício excessivo de proibições 

em áreas protegidas e, também,  ao contrário, haver uma permissão exagerada, 

relativamente às áreas protegidas. ---------------------------------------------------------------------------

----- Portanto, faz todo o sentido, aliás, é uma grande reivindicação que os municípios 

possam negociar e não um poder de decisão, é um poder de participação na decisão. Não 

se transfere para os municípios uma capacidade total para decidir, mas dá-se aos 

municípios a possibilidade de intervirem na decisão, designadamente, participando nas 

reuniões e, nalguns casos até, o Presidente da Câmara tem a presidência dessas reuniões 

para tomarem decisões que tenham a ver com áreas protegidas. Faz todo o sentido que o 

município acolha esta competência. ========================================== 

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

deu a palavra ao Membro da Assembleia Municipal José Manuel do Nascimento 

Correia Alves que começou por referir que este assunto em particular lhe é querido por 

vários motivos: a questão da reserva nacional agrícola e da reserva ecológica, 

basicamente, depois outras áreas natura, desde que estejam incluídas aqui. Com certeza 

que vê com bons olhos a transferência para o poder local, nestas decisões. ---------------------

----- Deixou uma sugestão para o Município, para que, mesmo aqui, se formasse uma 



 
                                                                                                                                                                               Fl. 204 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2019.09.27 
 

                                                                                                                                                             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 

 

 

Comissão - não quer dizer que tenha poder ou participação nas reuniões – mas de 

Aconselhamento ao Executivo, nestes assuntos, dado que temos vários especialistas na 

área da agricultura, no ambiente e outros. ===================================== 

----- Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto à votação, 

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

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

por maioria dos presentes, com vinte e seis votos a favor, dos senhores Alcides José de 

Sousa Sarmento, José Manuel de Andrade Ferreira, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, 

Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, António José de Macedo,  Jorge Mota dos 

Santos, Célita Maria Pereira Leitão, Carlos Alberto de Meneses Bento, Susana Duarte 

Morais, Fábio Ricardo Morgado Gomes, Maria Helena Coutinho dos Santos, José Manuel 

Soeiro do Nascimento Correia Alves, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Cristiana Vanessa 

Teixeira Tavares,  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,  em substituição do 

Presidente da Junta, Armando Nunes Mota, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima 

Rebelo Gomes. da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de 

Carvalho Seixas, de Passô, Jorge António Moreira Simão, 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 e duas abstenções, dos senhores Fernando Manuel Trinta 

Lopes e Pedro Cláudio Pereira Martins, EXERCER a respetiva competência  no ano de 
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2020. ================================================================= 

===== Regressou à sessão, o Membro da Assembleia Sidónio Clemêncio da Silva que 

se tinha ausentado, por um período de tempo ================================== 

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

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

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

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão, às doze horas e trinta minutos, 

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

 

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE 

 

O 1º. SECRETÁRIO 

 

O 2º. SECRETÁRIO  


