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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E UM DE FEVEREIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E VINTE =================================================== 

ATA N.º 01/2020 

========== Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, realizou-

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

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

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

----- A sessão teve o seu início pelas nove horas e cinquenta e cinco minutos, tendo a Mesa 

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

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

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

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

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

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

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

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

Morgado Gomes, Celita Maria Pereira Leitão, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Sidónio 

Clemêncio da Silva, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, Pedro Cláudio 

Pereira Martins, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Jorge Mota dos Santos, Maria Dulce 

Rodrigues de Andrade Cardoso, Délio Nelson Rodrigues da Mariana, Sidónio da Silva 

Meneses e os senhores Presidentes da Junta de Freguesia de Alvite, António José 

Monteiro dos Santos, de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Cabaços, Hélio 
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David Ribeiro dos Santos, de Caria, em substituição do Presidente da Junta, Armando 

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

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

Jorge António Moreira Simão, da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do Sarzedo, 

Eduardo de Carvalho Seixas, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, 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 Helena Coutinho dos Santos, Susana Duarte Morais,  António José de 

Macedo, António Manuel Pinto da Silva, os senhores Presidentes de Junta das Freguesias 

de Baldos, João Augusto Gomes Oura 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, Susana Isabel Marques Lemos, António José Teixeira Caiado, João Benedito 

de Deus Xavier, Ana Margarida Lopes Morgado e Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho.   

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

para se pronunciar sobre a situação da ata da sessão ordinária realizada em 13 de  

dezembro do ano transato, a qual referiu que a ata foi enviada para todos e que está em 

condições de ser aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------

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

12 de setembro, conjugado com o artigo 34.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, o  
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Presidente da Assembleia colocou à votação a  Ata da Sessão Ordinária realizada em 

13 de dezembro de dois mil e dezanove.  --------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovar por unanimidade dos 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

começou por dirigir-se, ao senhor Presidente da Câmara, questionando se é possível fazer 

o ponto da situação das consequências das transferências de competências para a 

autarquia. Se existe uma análise sobre isso e o número de processos que foram tratados. -

----- Como o Orçamento de Estado para 2020 já foi aprovado, pretendia saber se a 

autarquia já foi informada do tal envelope financeiro correspondente a essas competências. 

Referiu que, na sua ótica, continua a ser importante não esquecer e passar para segundo 

plano o IC26. Houve uma petição subscrita em que os deputados municipais, o próprio 

executivo da câmara e muitos cidadãos assinaram e tentaram levar este assunto à 

Assembleia da República. Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se houve realmente 

consequência disso ou se houve alguma resposta do poder central. Caso não haja, 

deveremos continuar a insistir neste ponto que é fulcral para nós. -------------------------------- -

----- Afirmou, em seguida, que iria formalizar, mais tarde, a esta Assembleia Municipal, para 

poder ser discutida, especialmente, nos termos do Regimento, a possibilidade de, no 

Município de Moimenta da Beira, à semelhança daquilo que se passa com algumas 
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situações a nível central, de serem referendadas determinadas decisões que impliquem 

compromissos para mais do que uma geração. Portanto, são decisões que pesam para 

esta assembleia municipal, pelo que os munícipes deveriam estar mais envolvidos, nestes 

assuntos, e serem ouvidas as suas opiniões. Lembrou que, em tempos, foi falado, nesta 

assembleia, o assunto do Pelourinho da Vila da Rua que está junto à Estrada Nacional, no 

que diz respeito à sua instabilidade e monitorização, face às vibrações daquela estrada que 

o trânsito pesado ali provoca. Questiona o senhor Presidente da Câmara, querendo saber 

se a entidade que tutela aquela via já foi contactada e se houve algum desenvolvimento 

nisso. Por fim, felicitou o município e congratulou-se por ver mais um jovem jogador de 

Andebol, o Miguel Gábia, ser convocado para os treinos da seleção nacional, que será um 

provável representante deste município numa seleção nacional de andebol. É um sinal 

importante para os jovens que vivem neste interior, revelando que, apesar das dificuldades 

todas, daqui, também, sai gente que pode representar todo o país, pelo que nos devemos 

congratular. Deu, ainda, os parabéns ao município e pediu que continuasse a incentivar o 

desporto, uma vez que é uma atividade muito importante, nomeadamente para os jovens. = 

----- De imediato, usou da palavra, o Membro da Assembleia Municipal Jorge Mota dos 

Santos que apresentou um Voto de Solidariedade da Assembleia Municipal, na dor pelo 

falecimento da jovem Marta Pereira, de 12 anos, tendo merecido a concordância de toda a 

assembleia municipal e que, a seguir, se transcreve: “ Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal, Senhores Deputados, Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Senhores Vereadores. -----------------------------------------------------------------

----- Não há nenhuma dor que se compare à perda de um ente querido. Não há nada que 
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repare o sofrimento de ver alguém que amamos partir. Para quem fica, resta a saudade, a 

tristeza e a inconformidade. O tempo não irá apagar a dor e a saudade, mas, certamente, 

irá apaziguar e amenizar tamanho sofrimento. ------------------------------------------------------------

----- Diante da morte, não há nada que possamos fazer. É preciso rezar por aquele que 

amamos e que partiu, para que descanse em paz e encontre a luz para continuar 

crescendo espiritualmente. Mas é preciso rezar também por aqueles que ficam, para que 

encontrem conforto e consigam enviar pensamentos de paz para quem agora já não está 

entre nós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por mais duro que seja, precisamos de nos acostumar com a ideia de que somos 

passageiros na vida e que o nosso destino final não é aqui. Infelizmente, também não 

sabem em quais estações devem descer e nem em qual estação devemos despedir-nos 

das pessoas que amamos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Prezados amigos, saímos daqui, hoje, com a certeza de que “Morrer é apenas não ser 

visto. Morrer é a curva da estrada”. Assim, tenhamos a Marta como nossa companheira 

eterna, para quem estamos por chegar, logo mais, em uma dessas curvas da estrada da 

vida. Enfim, agradeço a atenção de todos e solicito que saudemos a Marta com as nossas 

palmas e façamos chegar esta mensagem aos seus pais, irmãos, avós, familiares, 

professores e colegas, com quem convivia diariamente, a certeza de que o vazio da sua 

ausência não será preenchido e assim apresentamos a nossa solidariedade com este voto 

de solidariedade”. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Alberto de Meneses Bento que, após os cumprimentos, leu o seguinte: “Na reunião da 
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Assembleia Municipal do dia 06/02/2018, o Membro da Assembleia Municipal José Manuel 

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

proponentes, com o seguinte teor: “De acordo com a proposta apresentada pelo PPD/PSD, 

assinada por todos os proponentes, com o seguinte teor: “Para que a Assembleia tenha 

conhecimento do programa, estratégia e perspetivas das respetivas comissões, propomos 

a apresentação pelos membros desta Assembleia, de um relatório/síntese anual das 

atividades e avaliação das comissões para as quais foram eleitos no mandato 2017/2021, 

nos órgãos onde a Assembleia Municipal tem representantes:----------------------------------------

----- 1 – Conselho Local de Educação;-----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

----- 9 – Assembleia Intermunicipal da CIM Douro. ------------------------------------------------------- 

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

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

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

um pequeno resumo sobre as linhas gerais do ACES Douro Sul. -------------------- 
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----- O Plano Local de Saúde (PLS) é um documento estratégico que tem por objetivo 

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

gestão das atividades dos serviços de saúde e da comunidade, orientando e integrando as 

diferentes tomadas de decisão que reconhecidamente têm impacto na saúde da população. 

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

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

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

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

sócio-económicos…” O atual Plano Nacional de Saúde (PNS), agora revisto e estendido 

até 2020, define como grandes metas a redução para menos de 20% da taxa de 

mortalidade prematura (abaixo dos 70 anos), o aumento em 30% da esperança de vida 

saudável aos 65 anos de idade e, ainda, a redução dos fatores de risco relacionados com 

as doenças não transmissíveis. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

----- Menor Taxa de Mortalidade por Doença Cerebrovascular. ------------------------------------ 
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----- Está provado que os tumores do aparelho digestivo, bem como do fígado, incidem em 

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

abusivo do álcool e do tabaco, passando, no meu entender, por sessões de 

esclarecimento, envolvendo a autarquia, para uma maior consciência na saúde, para que 

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

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

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

----- Existe também um protocolo entre a Liga Portuguesa contra o cancro, que já tem uma 

delegação em Lamego e o ACES Douro Sul. -------------------------------------------------------------

----- Ficou incumbido de transmitir a esta digníssima assembleia o seguinte: --------------------

----- O Apoio Social da LPCC apoia todos os doentes oncológicos do norte do país, que se 

encontrem em situação de precariedade económica e social. ----------------------------------------

----- Os doentes acompanhados no IPO Porto devem agendar atendimento com a 

Assistente Social da Especialidade e a colega fará o encaminhamento. Relativamente aos 

doentes dos restantes hospitais, a articulação é realizada diretamente connosco.--------------

----- Os nossos principais apoios são: -------------------------------------------------------------------

----- Transportes (para consultas/ exames/ tratamentos  - transporte público ou o 

equivalente excecionalmente); --------------------------------------------------------------------------------

----- Medicação (prescrita pelo hospital de referência) e Suplementos; -----------------------------

----- Material terapêutico; Tratamento dentário e óculos (com a entrega do relatório médico 

que confirme que estes problemas estão associados à doença e/ou tratamentos); Outros 

apoios (devidamente avaliados e aprovados pela Diretora e Coordenadora do 
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Departamento); Empréstimo de material de apoio e Almoço no centro de dia nos dias de 

consultas/ exames/ tratamentos. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- DOCUMENTOS A APRESENTAR (doente e respetivo agregado familiar): ------------ 

----- Relatório médico comprovativo da doença oncológica; Documento comprovativo da 

baixa médica (SIT) e respetivo; Recibo de vencimento comprovativo das remunerações do 

último mês; Declaração da segurança social com valor de remuneração ou ausência de 

rendimentos; Documentos comprovativos das pensões; Comprovativo de renda/ 

amortização; Comprovativo das despesas fixas mensais (recibo do último mês): água, 

eletricidade, gás, telefone, medicamentos, fraldas, transportes, e outros; Declaração de 

liquidação do IRS do ano anterior e Outros”. --------------------------------------------------------------

----- Finalmente, pôs-se à disposição das juntas de freguesias, a fim de prestar 

esclarecimentos. ======================================================== 

===== Por fim, tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal Pedro Cláudio 

Pereira Martins que, após os cumprimentos, começou por referir que, através do portal da 

base, ficou a saber da adjudicação do estudo de viabilidade da transformação da maçã à 

empresa Terraprojectos que pessoalmente não conhece. Sabe que estão radicados em 

Lisboa e uma sucursal pelo menos nos Açores e não sabe se a ligação com o produto da 

maçã será o forte deles. Assim, gostaria que esta assembleia municipal fosse esclarecida 

sobre esta empresa, solicitando um esclarecimento sobre o objetivo concreto deste estudo, 

quais os passos consequentes deste estudo de viabilidade e qual será o público-alvo, ou 

seja, serão os nossos agricultores, ou será mais direcionado para fruteira agrícola e para a 

associação de fruticultores. -------------------------------------------------------------------------------------
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----- Questionou, ainda, se foram auscultadas as entidades públicas, por exemplo, a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que tem uma vertente muito florestal e 

agrícola e que poderia ser uma forte ajuda, pela proximidade geográfica e humana. ===== 

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

senhor Presidente da Câmara para responder às questões que lhe foram colocadas, o 

qual, após os cumprimentos, começou por responder ao senhor deputado Correia Alves, 

sobre a questão relacionada com o ponto da situação da transferência de competências 

para os municípios e relacionou esta questão com o orçamento de estado e com o 

envelope financeiro respetivo. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Em primeiro lugar, para esclarecer que o processo da descentralização teve um 

conjunto de vicissitudes que não abonam a seu favor. Isso faz com que um projeto, que é 

de uma grande importância para o País, especialmente, para as regiões mais 

desfavorecidas, tenha gerado um conjunto de incompreensões, mesmo no seio de quem 

beneficie com a descentralização. ----------------------------------------------------------------------------

----- Referiu que tem uma relativa facilidade em entender que haja um conjunto de 

representantes de municípios, que beneficiaram, desde sempre, do descentralismo, que se 

oponha, às vezes, de forma contundente ao processo de descentralização. Tem, 

simultaneamente, muitas dificuldades em perceber que os representantes dos municípios 

que, ao longo do tempo, foram vítimas desse centralismo, possam dizer que o processo 

não correu bem, nem sempre está do lado do que mais importa que é a defesa das 

respetivas populações. No entanto, a sua compreensão abrange todos, especialmente, 

porque reconhece que andamos todos um pouco mal neste processo e o governo da 
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república, a quem competia andar melhor, no seu ponto de vista, foi quem andou pior. Esta 

falta de qualidade na ação por parte do governo foi transmitindo e quase colocando em 

causa este processo. Diz quase, porque, há algum tempo atrás, surgiu um conjunto de 

vozes de notáveis autarcas do país que chegaram ao ponto de pedir a suspensão do 

processo, porventura a respetiva anulação com os objetivos que são, alegadamente, no 

sentido da defesa dos interesses daqueles cidadãos e daquelas regiões que beneficiaram, 

ao longo de décadas, do centralismo, procurar suspender, ou no limite, eliminar um 

processo que tende a terminar com esse centralismo, portanto, a beneficiar as vitimas, 

como lhe chamou, deste mesmo centralismo. -------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao que mais importa que é a substância desta questão, afirmou que não 

são as vicissitudes negativas na implementação deste processo que o derrotarão. Portanto, 

o município de Moimenta da Beira, à semelhança do que acontece com a grande maioria 

dos municípios portugueses, mantêm-se ao lado da descentralização e tudo fará para que 

a sua implementação se faça da forma mais célere, se for possível, e mais assertiva. É 

verdade que não tem sido fácil uma ligação frutuosa entre as autarquias representadas 

pela sua Associação Nacional de Municípios Portugueses e o próprio Governo. O município 

de Moimenta da Beira fará tudo o que for possível para implementar a descentralização.----

----- Estabelece os contactos necessários para operacionalizar a assunção das 

competências. As que já foram tomadas estão a ser implementadas. Se os benefícios das 

transferências de competências já assumidas não se notam, assegura, também, que não 

há nenhum prejuízo para o cidadão. ----------------------------------------------------------------------- -

----- Quanto às competências que mais impactam a vida das pessoas são as relacionadas 
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com a Saúde e a Educação. Procurar-se-á implementá-las no tempo previsto. Saúde, a 

partir do próximo dia 1 de julho, e Educação, a partir do início do próximo ano letivo 

2020/2021. Existe alguma dificuldade operacional entre o Governo e os municípios que 

estão a implementar o processo. O que mais importa é manterem-se firmes na defesa da 

descentralização e é a Associação que representa os municípios que deve ser ouvida, pois 

tem a competência para representar os municípios do País, porque é aí que são formadas 

as decisões. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A descentralização é para avançar, apenas corrigir os aspetos que sejam suscetíveis 

de serem melhorados. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Como resposta à questão sobre o relacionamento que existe entre o Orçamento de 

Estado e a descentralização, afirma que o Orçamento do Estado não é um orçamento, 

neste caso, em concreto, que tenha uma influência decisiva na descentralização, na 

medida em que a contratualização estava prevista nos diplomas sectoriais e não se 

colocava aí nenhuma questão, ou seja, não há nenhuma implicação que seja de sublinhar 

na medida em que os decretos-leis sectoriais que têm implicações financeiras tinham já 

uma previsão relacionada com essa matéria e a maioria deles não tem implicações 

financeiras, não há para o Orçamento de Estado nenhuma referência. ----------------------------

----- Relativamente à segunda questão relacionada com o IC26, de facto, houve uma 

petição que foi subscrita e que teve discussão na Assembleia da República. Referiu que ele 

próprio teve oportunidade de participar na defesa do projeto, num momento em que esteve 

presente o senhor Vereador Cristiano Coelho e, aparentemente, a convicção que fica nos 

senhores deputados da comissão, com quem tiveram esse contacto, é que têm uma 
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convicção que nos é favorável e que é pacífica. Não há nenhuma dúvida que o IC26 deve 

ser construído e tem todas as razões para o ser. Tem havido um conjunto de outras 

iniciativas de índole institucional, como no seio da câmara e assembleia municipal de 

Moimenta da Beira, em outras assembleias da região, especialmente, uma decisão da 

Comunidade Intermunicipal do Douro que colocou no seu documento estratégico, da 

comunidade de dezanove municípios, o IC26, como sendo em termos de rodovia a 

prioridade para todos os municípios, mantendo-se permanentemente numa perspetiva 

rendivincativa quanto à construção do IC26. --------------------------------------------------------------

----- Quanto à questão do referendo, a assembleia municipal pronunciar-se-á sobre essa 

questão, quando for oportuno. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao pelourinho da Vila da Rua e à situação de todo aquele espaço, o município 

de Moimenta da Beira está atento e em contacto quase permanente com as Infraestruturas 

de Portugal, não apenas, sobre a questão do pelourinho, relativamente ao qual há uma 

atenção redobrada nos nossos próprios serviços, mas, também, quanto à degradação que 

é quase permanente daquelas infraestruturas. Aquelas infraestruturas foram construídas de 

acordo com a vontade das Infraestruturas de Portugal e sobre a sua orientação, mas, 

manifestamente, não resultam em termos de comodidade para a população. Têm vindo a 

instar as infraestruturas de Portugal para procurar outra solução, porque a função que está 

alí implementada não resulta para o pelourinho, especialmente, para aquela população que 

tem um incómodo permanente e que corre perigos permanentes por viver alí naquela 

situação. Portanto, aqui está uma boa razão para percebermos a importância da 

descentralização. Se aquele troço de estrada fosse municipal, já estava resolvido, mas 
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como é um troço de estrada nacional, o município não é detentor do poder de decisão.  É 

uma situação de dificuldade que se procurará resolver, por enquanto, com as 

Infraestruturas de Portugal, porque é este instituto que detém a capacidade para resolver 

as questões, mas continuará a exercer pressão sobre aquele instituto, embora ciente de 

que se trata de uma pressão relativa. -----------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao atleta Miguel Gábia, felizmente, temos um conjunto notável de instituições 

desportivas e de pessoas que estão na base deste sucesso, mas, mais do que isso, este 

atleta é apenas, o exemplo, do que se pode conseguir através do desporto no concelho de 

Moimenta da Beira. É notório que as associações desportivas do concelho de Moimenta da 

Beira fazem muito com os poucos recursos que lhes são fornecidos. O que aqui se vê é a 

ponta do iceberg, quando algum destes atletas é chamado para representar a seleção 

nacional de andebol. Há dezenas, centenas de pessoas, umas mais jovens, outras menos 

jovens, que têm um benefício tão grande como este atleta por correr e praticar desporto. ---

----- Em seguida, agradeceu ao deputado Carlos Bento a apresentação que fez e quer 

demonstrar a sua solidariedade pessoal, enquanto Presidente, pelo trabalho desenvolvido 

pela Liga Portuguesa Contra o Cancro. Esta organização tem tido um trabalho enorme na 

sociedade portuguesa que, infelizmente, em tantas circunstâncias, substitui o próprio 

Estado naquilo que deveria ser o Estado a fazer. Quer deixar o seu manifesto respeito por 

esta instituição e a sua disponibilidade para contribuir para o que vier a ser considerado 

necessário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao senhor deputado Pedro Martins, no que se refere à primeira questão, 

porque é que foi escolhida a empresa Terraprojectos e porque não foi a Universidade de 
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Trás-os-Montes e Alto Douro, começou por dizer que tem contactos regulares com a 

Universidade de Trás-os-Montes e dessa relação resulta que não lhe parece, porque é da 

sua responsabilidade e tem de a assumir, que a Universidade ou o Instituto Politécnico de 

Viseu tivessem ou tenham as melhores condições para nos acompanhar neste objetivo 

concreto de que estamos a falar. Por isso, foi necessário escolher uma entidade daquelas 

que são conhecidas no País que pudessem dar-nos algumas garantias de prestar um bom 

serviço. Esta entidade tem um envolvimento de há muitos anos com projetos relacionados 

com a agricultura e agro-indústria e é responsável por um sucesso das frutas portuguesas 

chamado Portugal Frech – onde participam, felizmente, algumas organizações do concelho 

de Moimenta da Beira. Esta entidade, ao longo dos anos, tem vindo a trabalhar com as 

maiores organizações frutícolas do concelho de Moimenta da Beira, nos seus próprios 

projetos, e está, neste momento, a trabalhar também, por via desses contactos que tem 

tido, ao longo dos anos, com várias organizações da maçã de Moimenta da Beira e 

também a trabalhar para a Beira Douro Sul no seu projeto conjunto. Estas são as razões 

por que foi escolhida esta entidade. --------------------------------------------------------------------------

----- Podia abrir concurso público e sujeitar-se à empresa que ganhasse, tendo em conta a 

qualidade e o preço. A responsabilidade de escolher uma empresa é do próprio Presidente 

da Câmara e, como tal, tem de a assumir. Ao longo dos anos, tem incentivado que as 

empresas e produtores de maçã fizessem este caminho em conjunto ou eles próprios, mas 

não foi possível. A razão pela qual, do seu ponto de vista, não foi possível a estas 

organizações assumirem este desidrato pende-se com a falta de disponibilidade, de meios 

financeiros, de meios humanos, ou de capacidade de intervenção, para fazerem o que elas 
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próprias consideram que devem fazer. Por isso, a Câmara Municipal assumiu. Este estudo 

vai ser apresentado à população, especialmente, àquelas organizações para que elas 

possam, com base no estudo, avançar com algumas das ações que vêm a ser previstas. O 

que sair do estudo vai ser oferecido em apresentação pública para que as entidades 

interessadas as possam aproveitar. Não podemos impedir qualquer entidade, seja privada, 

ou particular, ou coletiva de participar. Perceber o investimento, os produtos e etc. Vai ter 

uma reunião intermédia para avaliar o ponto da situação e porventura tomar decisões 

quanto aos caminhos a seguir. Se não existirem entidades interessadas, a Câmara 

Municipal não exclui a possibilidade de iniciar uma atividade de transformação, pois 

entende que não pode perder mais tempo para dar este pontapé de saída no projeto. Ótimo 

seria iniciar o processo com a iniciativa privada, só como parceiro, ficando estatuído como 

seria a futura saída do município. A última hipótese, não sendo possível integrar uma 

parceria deste teor, a própria câmara municipal avançar com um investimento e correr esse 

risco. O risco é grande e percebe que as entidades possam ter receio de investir. =======              

===== 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 

não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciada a 

respetiva informação. ====================================================-
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===== Passou-se para o Ponto Dois do Período da Ordem do Dia, Apreciação e 

aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento para 2020, nos termos da alínea a), do n.º 1, do 

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

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

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

que esta proposta da 1.ª revisão orçamental para 2020 já foi aprovada pela Câmara 

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

----- Concretamente, prende-se com a inclusão, no orçamento, das rubricas – Reposições 

não abatidas nos pagamentos - e que não têm impacto significativo, fala-se de quinhentos 

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

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

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

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

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

----- Propõe-se a inclusão, no orçamento, da receita da rubrica – 15.01.01 Reposições não 

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

10.03.07.02 – PDR/FEADER 2020 (500,00 €). =========================================== 

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

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

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

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

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



 
                                                                                                                                                                               Fl. 10 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2020.02.21 
 

                                                                                                                                                             Livº 18 
 

 
 

                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 

 

 

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

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

“Designação de uma pessoa pela assembleia municipal, de entre cidadãos eleitores 

preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades para intervir na área das 

crianças e jovens em perigo – alínea l), do artigo 17.º, do Anexo à Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco, Lei 147/99, de 1 de setembro, alterada pela Lei 142/2015, de 

08 de setembro, para substituição, a seu pedido, da membro Susana Duarte Morais, 

designada por deliberação da Assembleia Municipal de 21 de dezembro de 2017” ------------ 

===== De imediato o senhor Presidente da Assembleia referiu que, face ao pedido de 

substituição da cidadã eleitora, Susana Duarte Morais e membro desta Assembleia 

Municipal, na CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de 

Moimenta da Beira, seria proposto o nome de Rui Pontes Pereira Lopes, para a respetiva 

substituição. De imediato, procedeu-se à respetiva votação, por escrutínio secreto, 

verificando-se o resultado de vinte e dois votos a favor e sete votos em branco. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: Nesta conformidade, foi designado Rui Pontes Pereira Lopes, para 

integrar a referida Comissão. =========================================== 

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

“Contencioso – Processo n.º 447/08.4BEVIS – Tribunal Central Administrativo Norte – 

Acórdão – Apreciação para efeitos da alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro” -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente da Câmara Municipal para que fizesse um breve esclarecimento sobre este 
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tema, o qual começou por referir que, na informação escrita, consta o relatório das contas 

da Expodemo/2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- No que se refere a este assunto e oriundo do Tribunal Central Administrativo Norte, um 

oficio, datado do mês de novembro do ano anterior, que procede à notificação do Acórdão 

proferido no processo 447/08.4BEVIS, em que é recorrente João Pinto Cardoso, 

relativamente à anulação da deliberação do órgão executivo que decidiu pela pena de 

aposentação compulsiva ao referido trabalhador, na sequência de um processo disciplinar 

por faltas que foram consideradas injustificadas. ---------------------------------------------------------

----- Então, o Senhor Presidente fez um resumo deste processo, desde o seu início no ano 

de 2007, fazendo alusão à deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião realizada 

em 5 de dezembro de 2007, que estabeleceu a pena disciplinar de aposentação 

compulsiva, por faltas que foram consideradas injustificadas em sede de processo 

disciplinar, no período compreendido entre ano de 2002 a 2006, inclusivé. -----------------------

----- Também afirmou que o Acórdão do Tribunal Administrativo Central do Norte (TCAN), 

que decretou a anulação da referida deliberação do órgão executivo, tem como 

fundamento, no essencial, as seguintes duas razões: primeira, que confirma a decisão 

anterior tomada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (TAF), no sentido de anular 

a dita deliberação da Câmara de 5 de dezembro de 2007, devido à falta de notificação do 

mandatário do arguido na audição das testemunhas, e a segunda relacionada com a 

prescrição das faltas ocorridas no período compreendido entre 2002 a 2004, inclusivé, 

nada dizendo sobre as que se referiam aos anos de 2005 e 2006.----------------------------------

----- Continuando, apesar de ser possível à Câmara recorrer da sentença do TCAN para o 
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Supremo Tribunal Administrativo, entendeu que não era desejável fazê-lo, até porque 

poderia não ser aceite. Nesta conformidade, verificando-se o trânsito em julgado da 

sentença do TCAN, informou que o referido trabalhador foi integrado nos serviços no dia 20 

de dezembro de 2019. Afirmou que quis fazer um acordo com o trabalhador, não tendo 

obtido sucesso, porque o referido trabalhador não demonstrou interesse. É evidente que, 

se quisesse recorrer agora, afastava da sua governação este problema financeiro e alguém 

depois o deveria pagar. Nunca fez isso e não é agora que o vai fazer. Inclusivamente, já 

foram pedidos pareceres, à CCDRNorte e à Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e as respostas foram divergentes, mas cumprirá a lei, sem prejuízo dos 

direitos do funcionário. Pretende encerrar o processo no que diz respeito à relação entre o 

Município de Moimenta da Beira e o seu funcionário, que, aliás, nos termos do acórdão do 

tribunal está já a trabalhar e consta do mapa de pessoal, desde o dia 20 de dezembro e, 

assim, será até que ele decida propor-se à aposentação, mas não é obrigado a aposentar-

se. Por fim, afirmou que está em curso o procedimento do apuramento do cálculo das 

remunerações a pagar ao trabalhador, ao qual deverão ser deduzidas as importâncias. Há 

aqui dificuldades, porque, ao longo do processo da análise de todas as formas, existem 

interpretações divergentes e essas divergências são insanáveis num acordo entre as 

partes. Se isso acontecer, está criado um problema, mas vai esforçar-se para que isso não 

aconteça, porque disso não aproveita ninguém. Não aproveita o município, que deve 

cumprir as suas obrigações, mesmo que essas obrigações sejam decorrentes de uma 

sentença do tribunal e também porque é importante para este funcionário ter o seu 

problema resolvido. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Colocou-se à disposição para abordar de forma mais específica alguns dos aspetos 

tratados, manifestando, ao mesmo tempo, disponibilidade para prestar os esclarecimentos 

e responder a todas as questões que lhe coloquem. =============================-

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

tendo havido nenhuma. ------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal considerou apreciado o respetivo Acórdão. 

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

“Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – Relatório anual de atividades e avaliação – 

Apreciação nos termos da Lei nº 147/99, de 1 de setembro (Lei de Proteção de Crianças e 

Jovens em perigo), alterada pela lei nº 142/2015, de 8 de setembro, conjugada com a 

alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro” ---------------------------

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

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

tema, o qual começou por deixar o seu agradecimento e grande apreço por todas as 

pessoas que trabalham nesta Comissão e salientou o trabalho desenvolvido pelas pessoas 

que pertencem a este organismo. ----------------------------------------------------------------------------

----- Sabe as dificuldades que existem para se atingirem os objetivos, às vezes, pessoais 

para enfrentarem certas situações. Deixou um reconhecimento grande por parte da 

Câmara Municipal e a disponibilidade para acompanhar a comissão. ------------------------------

----- Sabe as dificuldades que há em atingirem as próprias metas, mas o que quer dizer a 

todos, especialmente às pessoas que estão nesta sala, que fazem parte desta comissão: 

vale a pena não se agarrarem tanto ao que não conseguimos resolver, mas vale a pena 
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pegar mais em cada uma das situações que, por força da nossa ação, melhorou e 

melhorou muito. Há muita gente, hoje, no concelho de Moimenta da Beira que, felizmente, 

conseguiu ultrapassar grandes dificuldades, também por força da ação que esta comissão 

desenvolve. Deixa a sua maior gratidão e pede que a transmitam aos membros da 

comissão que aqui não estão e a sua maior disponibilidade para os acompanhar. ======= 

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia concordou com as palavras do 

senhor Presidente da Câmara e salientou o trabalho de parceria com todas as outras 

instituições, trabalho excelente de cooperação, até porque o trabalho é feito de forma 

voluntária sem remuneração. De imediato, abriu uma ronda de inscrições, mas não se 

registou nenhuma======================================================== 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal considerou apreciado o relatório.============ 

===== 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 12H00 horas, 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 
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