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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE JUNHO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZ ======================================================== 

ACTA N.º 03/10 

========== Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e dez, realizou-se, no 

Salão Nobre dos Paços do Município de Moimenta da Beira, a Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

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

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

presidida pelo respectivo Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e secretariada por 

José Manuel Andrade Ferreira, que ocupou o lugar de Primeiro Secretário, e Maria 

Modesta Figueiredo Silva, em substituição da Primeira Secretária, Maria Teresa Adão 

Chaves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros: Maria Teresa Adão 

Chaves, Rui Jorge Pinto de Sousa Laureano, Hugo Alexandre Gomes Alves Cardoso, 

Susana Duarte Morais e o Presidente da Junta de Freguesia de Sever. --------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Alvite manifestou o seu pesar pelo falecimento 

do Senhor Domingos da Silva Ribeiro de Carvalho, informando ter sido um lutador nato que 

sempre defendeu a sua Freguesia e o seu Concelho, enquanto Presidente da Junta de 

Freguesia de Alvite e membro da Assembleia Municipal, de mil novecentos e oitenta e 

cinco a mil novecentos e noventa e três. -------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

----- O membro Manuel Ferreira Pinto apresentou a seguinte proposta de Voto de Pesar: --- 
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----- “Com determinação, grande carácter e muito interesse, defendeu o Senhor Domingos 

Ribeiro de Carvalho, como Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, durante alguns 

anos a sua Terra e as suas Gentes. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste momento triste do seu falecimento, a Assembleia Municipal de Moimenta da 

Beira, que assistiu muitas vezes à vontade indómita, mas sempre afável, que pôs no zelo 

do que dizia respeito aos problemas das suas gentes e do Concelho, propõe um Voto de 

Pesar por tão infausto acontecimento. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Que a sua unânime aprovação seja comunicada ao Excelentíssimo Autárquico da Vila 

de Alvite e à Excelentíssima Família (do extinto).” ------------------------------------------------------ 

----- A referida proposta de Voto de Pesar foi aprovada, por unanimidade. ----------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que, no convívio que teve com o 

Senhor Domingos da Silva Ribeiro de Carvalho, percebeu tratar-se de uma pessoa curiosa, 

capaz de surpreender, tendo partilhado com ele duas paixões: este Município e as obras de 

Aquilino Ribeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- O membro Hildérico Coutinho sugeriu, como fez na anterior legislatura, a criação de 

uma área com wireless no Concelho, um investimento de baixo custo que seria muito útil 

aos munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----  A deputada Maria Teresa Cardoso solicitou ser informada sobre a posição da Câmara 

Municipal em relação à decisão do fecho das escolas com menos de vinte alunos, por parte 

do Governo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Fez uma chamada de atenção para o facto dos serviços técnicos da Câmara Municipal 

demorarem três semanas a procederem à reparação de uma tampa de saneamento em S. 

Martinho, que levou meia hora a ser realizada, quando os trabalhadores da Câmara 

Municipal passavam lá todos os dias para trabalharem na captação de águas. ----------------- 

----- Atendendo à baixa pressão da água verificada em S. Martinho, durante o verão, apelou 

a uma maior fiscalização no sentido de serem evitados consumos não contabilizados e 

desperdícios de água. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Solicitou ser informada sobre a situação do Bar/Restaurante, sito na Praia Fluvial de 

Segões, que se encontra fechado e que faz muita falta àquela zona. ------------------------------ 

------ O deputado José Agostinho Gomes Correia indagou qual o ponto da situação da 

revisão dos Planos Directores Municipais, uma vez que a mesma poderá ter reflexos na 

actualização de planos de maior pormenor, nomeadamente o Plano de Ordenamento da 

Albufeira do Vilar, os Planos de Urbanização e os Planos de Pormenor, estes considerados 

muito importantes na redefinição das áreas urbanas, princípios orientadores importantes 

para opções de investimento no âmbito da regeneração urbana. Sublinhou a importância 

de serem identificadas as áreas de exploração de pedreiras, bem como as áreas com 

potencial turístico, florestal e agrícola, de modo a conseguir-se adequado e oportuno 

planeamento nos investimentos municipais. --------------------------------------------------------------- 
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----- O membro António Reis chamou a atenção para a existência de sinalização na Vila de 

Moimenta da Beira que não corresponde ao Regulamento de Sinalização de Trânsito. ------- 

----- Atendendo à diminuição da população escolar e ao encerramento de escolas, apelou a 

que se chegue a um consenso no sentido de se proceder à construção do Centro Escolar 

de Moimenta da Beira, que sirva o Município, e a que não se desperdicem verbas para 

outros locais, devendo ser reunidos esforços no sentido de aumentar a população escolar e 

não de fragmentá-la. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por agradecer pelo trabalho da comissão 

de festas de S. João, fazendo um reconhecimento público do esforço destes grupos que se 

organizam a si próprios na sociedade e que dão muito esforço das suas vidas diárias de 

forma gratuita, empenhada e profissional. Informou que pretende fazer sugestões a todas 

as Juntas de Freguesia para participarem nas festas de S. João. Manifestou a sua tristeza 

por estarem presentes poucos membros da Assembleia Municipal e Presidentes das 

Juntas de Freguesia na procissão majestosa do S. João, uma das mais belas da região. ---- 

----- Manifestou a sua satisfação por um professor e dois alunos de Moimenta da Beira 

terem sido convidados para, através do Programa “Ciência Viva”, representarem Portugal 

num encontro organizado pela NASA, que se realizará no Estado de Alabama, nos Estados 

Unidos da América. Esclareceu que este convite, que muito engrandece o Município, se 

deveu ao impacto do segundo encontro anual de telescópios, realizado em Moimenta da 

Beira, que, segundo algumas críticas, foi dos melhores realizados no país. ---------------------- 
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----- Informou que se realizará em Moimenta da Beira, no dia onze de Agosto do corrente 

ano, a partida de uma das etapas da Volta a Portugal em Bicicleta, que se inclui na vontade 

de promover o Município. Informou que a Câmara Municipal irá apelar à participação das 

empresas e das pessoas do Município neste evento, através da realização de parcerias de 

publicidade. Apelou à ajuda de todos para que, periodicamente, em Moimenta da Beira se 

possa iniciar ou terminar uma das etapas da Volta a Portugal em Bicicleta, atendendo a 

que se trata de um evento que traz benefícios para o Município. ------------------------------------ 

----- Em resposta ao membro Hildérico Coutinho, informou que se encontra em estudo a 

criação de uma área wireless em frente ao Posto de Turismo, espaço que pretende 

reformular de modo a torná-lo num espaço de lazer, onde se possam requisitar livros e 

consultar o material promocional ali disponível. Informou ainda que, como alternativa, ou 

em conjunto, pediu, também, que fosse estudada a hipótese de se criar uma área wireless 

na praça que fica ao lado do edifício dos Paços do Concelho. Aguarda, assim, o resultado 

destes estudos de modo a avaliar a viabilidade de criação destas duas áreas wireless em 

simultâneo. Manifestou a sua vontade de virem a ser criadas mais áreas wireless no 

Concelho. Solicitou o contributo do deputado Hildérico Coutinho, atendendo aos seus 

conhecimentos nesta matéria. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----  Em resposta à deputada Teresa Cardoso, relativamente à tampa de saneamento, sita 

em S. Martinho, concordou que não havia razão para demorar três semanas a ser 

reparada, uma vez que os trabalhadores da Câmara Municipal passavam pelo local 

regularmente. Não obstante, apelou a que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
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Peva comunique a ocorrência de situações semelhantes à Câmara Municipal de forma que 

o Senhor Vereador responsável por essa área tente actuar imediatamente. --------------------- 

----- Relativamente à questão da pressão da água em S. Martinho, informou que a água 

que os consumidores estão a pagar está a diminuir, o que poderá significar que porventura 

há utilizadores que não a pagam. Posto isto, informou que a Câmara Municipal está a fazer 

um grande esforço tanto para colocar os contadores em faltam no Município, como para 

detectar eventuais extracções de água, antes da mesma passar pelos contadores, de 

forma a haver equidade na prestação deste serviço. ---------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Bar/Restaurante da Praia Fluvial de Segões, comunicou que, não 

tendo havido candidaturas ao concurso realizado para adjudicar a sua exploração, a 

Câmara Municipal deliberou autorizar a realização de um ajuste directo daquela concessão. 

Informou que, no seguimento dessa deliberação, será, ainda hoje, assinado um ajuste 

directo com uma senhora, com duração até trinta e um de Dezembro do corrente ano, 

podendo o mesmo ser renovado por períodos de um ano, permitindo que, se qualquer uma 

das partes denunciar o contrato, haja tempo de Janeiro a Maio para se realizar um novo 

concurso. Concluiu, assim, que o referido equipamento deverá estar em funcionamento a 

partir de amanhã. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à reorganização da rede escolar, informou que as decisões que 

vierem a ser tomadas terão que ser previamente preparadas e avaliadas com todos os 

agentes envolvidos, designadamente o Ministério da Educação, a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, os Municípios e as Juntas de Freguesia. Assim, tendo recebido, 

anteontem, um acordo relativo a este assunto da Associação Nacional de Municípios 
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Portugueses, e tendo conversado sobre a matéria, ontem, com o Director Regional de 

Educação do Norte, está agora em condições de conversar com os Presidentes cujas 

Freguesias serão afectadas por este reordenamento. Informou que abordará este assunto 

na reunião marcada com as Juntas de Freguesia para o dia sete de Julho do corrente mês. 

Aproveitou para esclarecer a Assembleia Municipal que foi decidido marcar quatro reuniões 

anuais com as Juntas de Freguesia no sentido de serem debatidos os assuntos que lhes 

dizem directamente respeito.  Esclareceu que este reordenamento da rede escolar passa 

pelo encerramento das escolas que tiverem menos que vinte e um alunos, tendo este 

Município sete escolas nessa situação, das quais três têm menos de dez alunos. Defendeu 

que é prejudicial para as crianças frequentarem escolas com menos de dez alunos, não 

obstante, e atendendo a que as escolas também dão vida às localidades, defendeu 

igualmente que, desde que não se prejudiquem os alunos, as mesmas deverão ser 

mantidas. Assim, numa tentativa de conciliar estes interesses, informou que irá tentar 

justificar, junto do Ministério de Educação, a possibilidade de ter escolas com um mínimo 

de aproximadamente vinte alunos. Sublinhou que o seu grande compromisso é 

implementar as políticas certas de modo a ser estimulado o regresso das pessoas ao 

Município, para que, a longo prazo, se consiga aumentar o seu número de crianças. 

Relativamente à carta escolar, apelou ao esforço de todos para que se consiga um acordo 

de modo a tentar convencer o Ministério da Educação a financiar mais dois centros 

escolares, além do centro escolar de Moimenta da Beira. --------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, relativamente às questões 

sobre a revisão do Plano Director Municipal, informou que já decorreram três reuniões, 
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chamadas sectoriais, em Vila Real e no Porto, estando programada uma quarta reunião 

para discussão sobre as delimitações de zonas. --------------------------------------------------------- 

----- No que respeita às florestas, informou que já realizou duas reuniões preparatórias com 

o Senhor Director Regional das Florestas com vista a ser criada uma estratégia de defesa 

da floresta, inserida num Plano Director Municipal que sirva os interesses do Município. 

Informou, ainda, que na segunda reunião chegou-se a acordo quanto à necessidade, não 

de proibição, mas sim de realização de um estudo sobre a localização e densidade de 

determinado tipo de árvores, nomeadamente dos eucaliptos. Sublinhou a importância de se 

chegar a um documento que seja positivo, que contenha indicações e não apenas 

proibições. Aproveitou para informar o Presidente da Junta de Freguesia de Peva que, 

quando terminarem estes trabalhos, marcará uma reunião no sentido de serem 

apresentadas soluções para os produtores dessa Freguesia, designadamente no que 

respeita à plantação de eucaliptos. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à localização das pedreiras, informou esperar que, depois da revisão do 

Plano Director Municipal, seja possível perceber, com clareza, em que locais se pode fazer 

extracção de inertes, sob pena de assistirmos à destruição da paisagem do Município. 

Sublinhou a necessidade de se realizar de um estudo muito rigoroso nesta matéria, de 

modo a se poder estabelecer uma qualificação dos espaços onde essa extracção venha a 

ser feita, bem como uma requalificação dos espaços onde a exploração já tenha ocorrido. 

Manifestou, ainda, a vontade de que seja regulada a proibição da extracção de pedras 

soltas, que se fazem nas nossas serras. Apelou à consciência de todos nesta matéria. ------ 
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----- Em resposta ao membro António Reis, relativamente à colocação de sinais de trânsito, 

agradeceu pela chamada de atenção, e informou que a Câmara Municipal ainda não se 

tinha apercebido da existência daquele sinal que, apesar de não ter sido colocado pelos 

seus serviços, é da sua responsabilidade uma vez que se encontra na via pública. 

Comunicou que está a ser realizado um estudo global da sinalização que tem que ser 

alterada, que será discutido com todos os entendidos na matéria. Esclareceu que, até 

agora, a Câmara Municipal só colocou sinalização considerada imperiosa e imediata. -------- 

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

unidade dos Municípios no processo de negociações para a entrega da gestão em baixa da 

água às Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob pena de serem prejudicados os 

munícipes com facturas muito pesadas. Solicitou ser informado se houve a marcação das 

condutas para Segões e Peva, manifestando a opinião de que esta política, a ser adoptada, 

irá dificultar a negociação da integração em baixa. Sublinhou, ainda, que este é um 

investimento muito avultado para o Município, devendo se ter em conta que há aldeias que 

caminham para a desertificação. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Indagou qual o ponto da situação da transferência de competências para os Municípios 

em matéria de Educação. No âmbito do reordenamento da rede escolar, e consequente 

encerramento de algumas escolas, alertou para a necessidade de ser avaliada, também, a 

componente do ensino pré-primário. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha informou que não esteve nas festas 

de S. João por estar numa consulta médica, nesse dia. Corroborou as palavras do Senhor 

Presidente quanto à importância da participação e da representação das Juntas de 
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Freguesia neste tipo de eventos. Não obstante, sublinhou a necessidade de haver regras 

que permitam que essa representação seja igual, podendo, para o efeito, ser determinado 

o limite de um andor por Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à questão das pedras soltas, informou que, se houver legislação nesse 

sentido, concorda com a intervenção da Câmara Municipal. ------------------------------------------ 

----- O deputado Hildérico Coutinho lembrou que votou contra a aprovação da Carta Escolar 

por considerar que a construção dos sete pólos escolares previstos não era exequível. 

Como não considerava, também, benéfico para as crianças estarem em escolas com 

poucos alunos, defendeu a construção de três pólos escolares que permitam uma 

competição salutar, fundamental para aumentar a qualidade da educação. Felicitou o 

Presidente da Câmara Municipal por ter uma visão que vai de encontro ao que ele defende 

nesta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal concordou com o deputado Hildérico Coutinho 

no que respeita ao número de pólos escolares necessários para o Município, considerando 

urgente a iniciação do processo de revisão da carta escolar, sob pena da mesma se tornar 

um obstáculo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado António José Tojal Rebelo manifestou o seu espanto relativamente à 

posição do Presidente da Câmara Municipal, do anterior Presidente da Câmara Municipal e 

de alguns membros da Assembleia Municipal. Lembrou que, na última vez que foi discutido 

o reordenamento da rede escolar na Assembleia Municipal,  a Câmara Municipal propôs a 

criação de quatro pólos escolares, tendo a Assembleia Municipal sido quase unânime no 
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entendimento de que três pólos seriam suficientes. No entanto, não tendo havido consenso 

quanto à localização dos pólos, a Câmara Municipal, numa tentativa satisfazer a todos, 

apresentou a proposta de criação de sete pólos escolares, que teve o seu voto contra e o 

voto favorável da maioria da Assembleia Municipal. Posto isto, apelou a que haja mais 

coerência nas decisões do Município, defendendo que deveria ter sido mantida a decisão 

de construção de três centros escolares. ------------------------------------------------------------------- 

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

Correia, informou que ainda não houve evolução no processo de negociações para a 

entrega da gestão em baixa da água às Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esclareceu 

que as marcações correspondem a um estudo, realizado pela mesma empresa, sobre a 

integração em baixa dos Municípios, para o qual a Câmara Municipal deu autorização. Mais 

informou que, na última reunião realizada com aquela empresa, a sua direcção decidiu 

proceder à reformulação de uma proposta que apresentou, respeitando a vontade de todos 

os Presidentes de Câmara, seus clientes e accionistas, conquanto o seu accionista 

maioritário ser o Estado. Lamentou que a referida empresa tenha sido estudada a uma 

escala que não tem rentabilidade, mas sim prejuízo, ainda que o Município esteja a pagar 

pela água em alta uma tarifa cujo valor atinge cerca do dobro do valor da tarifa paga, por 

exemplo, na área metropolitana do Porto. Atendendo à dificuldade dos Municípios no 

pagamento de uma tarifa tão elevada, informou haver duas formas de solucionar este 

problema, uma delas seria o Município deixar de pagar a tarifa, alegando que ainda tem as 

explorações antigas e que as mesmas são suficientes, outra seria fazer-se uma integração 

da empresa numa escala maior que permitisse a diminuição do valor das tarifas para estes 
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Municípios e, ao mesmo tempo, o seu aumento para outros, tendo em vista a 

uniformização de preços, conforme acontece com outros serviços tais como a electricidade. 

Defendeu a segunda opção, considerando-a uma solução global. Esclareceu que o 

Município ainda não fez a entrega da gestão em baixa por causa desta dificuldade no 

abastecimento em alta e pela existência de suspeitas sobre a forma de gestão da referida 

empresa. Defendeu que o Município deve manter-se nestas estruturas, mas ser muito 

cuidadoso e avaliar muito bem o valor das tarifas e das infra-estruturas implicado na 

eventual entrega da gestão em baixa.  ---------------------------------------------------------------------- 

----- Em termos de equipamentos escolares, defendeu que deverão ser tidos em 

consideração o ensino pré-primário e o primeiro ciclo, apesar de, em termos de 

reordenamento da rede escolar, não se fazer a sua ligação, por se tratarem de ciclos e 

ensinos diferentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Concordou com o Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha quanto ao facto da 

presença dos Presidentes de Junta e restantes membros da Assembleia Municipal 

engrandecer e enobrecer os eventos do Município, nomeadamente as festas de S. João. 

Assegurou que todas as Juntas de Freguesia terão as mesmas condições de participação 

nas referidas festas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Relativamente à proibição da recolha de pedras soltas, informou da necessidade de 

primeiro se indagar a vontade do Município, encarregando-se depois a Câmara Municipal 

de dar cobertura legal e regulamentar nesse sentido. --------------------------------------------------- 
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----- Em resposta ao deputado António José Tojal Rebelo, esclareceu que, no âmbito da 

apreciação da carta escolar, a Assembleia Municipal recomendou a criação de sete pólos 

escolares, e não de três, tendo o anterior Executivo Câmara Municipal decidido que a 

melhor solução era seguir essa recomendação. Esclareceu, ainda, que a sua mudança de 

posição não se deve a questões partidárias, até porque, ao contrário do Governo, defende 

que se devem encerrar só as escolas com menos de dez alunos, pelo que irá fazer o que 

estiver ao seu alcance para que escolas como a de S. Martinho, que tem treze alunos, se 

mantenham abertas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo reiterou que a proposta de criação de um centro 

escolar e de mais dois pólos, apresentada à Assembleia Municipal, não teve nenhuma 

maioria para que se pudesse seguir. Constatou que o Presidente da Câmara Municipal 

demonstrou uma visão e depois uma contradição, ou seja, defendeu, e muito bem, a 

criação de um pólo escolar e de mais dois pólos e, depois, manifestou vontade em manter 

escolas com mais de dez alunos abertas, sem adoptar uma política que dê condições a 

essas escolas para não virem a ser encerradas no futuro. -------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal sublinhou que não há nenhuma incompatibilidade 

em manter temporariamente em funcionamento as escolas com cerca de vinte alunos até 

que se possam fazer os centros escolares, uma vez que estão em boas condições. Alertou 

para a necessidade de ser determinada a localização dos outros dois pólos escolares, sob 

pena do Município de Moimenta da Beira ficar apenas com o centro escolar de Moimenta 

da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Terminado o Período Antes da Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia Municipal 

sugeriu que o ponto seis fosse colocado antes do ponto dois, com vista à intervenção da 

Dr.ª Rita Caetano, tendo a sugestão sido aceite pelos presentes. ----------------------------------- 

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

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

----- O Presidente da Câmara Municipal, apesar de não fazer uma apresentação oral desta 

informação, manifestou a sua disponibilidade para responder a qualquer questão referente 

à mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado António Reis apelou ao Presidente da Câmara Municipal para que 

continue a defender os interesses do Município junto do Governo, que é da mesma cor 

política, nomeadamente a utilização gratuita da A24 por parte dos habitantes do Município 

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

----- O deputado António José Tojal Rebelo apelou a que fosse adoptado um modelo para 

apresentação da informação em apreciação, uma vez que facilitaria o acompanhamento 

das actividades do Município. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo o Presidente da Câmara Municipal feito questão de apresentar um gráfico que 

demonstra que os € 300.000,00 (trezentos mil euros) de empréstimo a curto prazo ainda 

não foram utilizados, sublinhou a necessidade da Assembleia Municipal ser também 

informada aquando da sua utilização, defendeu que devem ser dadas não só as 

informações boas como também as informações menos boas. -------------------------------------- 

----- Solicitou esclarecimentos sobre os “proveitos diferidos”, no valor de € 14.000.000,00 

(catorze milhões de euros), constantes no quadro do passivo. --------------------------------------- 
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----- O membro Hildérico Coutinho indagou qual o motivo que leva a que os planos de 

execução sejam sempre tão inferiores relativamente ao previsto e, ainda, como é que se 

considera que 41% é um valor óptimo de taxa de execução, uma vez que fica abaixo de 

metade do que está previsto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao membro António Reis, 

relativamente à questão das portagens na A25, informou que, nos últimos seis meses, já 

falou três vezes com as Estradas de Portugal, uma vez com o Senhor Ministro das Obras 

Públicas e com o Senhor Secretário de Estado da Agricultura, sobre o assunto. No entanto, 

esclareceu que este assunto ainda não está em condições de ser discutido. Relativamente 

à questão da cor política, reiterou que considera o Concelho mais importante. Informou, 

ainda, que, na reunião tida com o Senhor Ministro das Obras Públicas e com o Senhor 

Secretário de Estado, todos os Presidentes das Câmaras Municipais do Vale do Douro Sul 

subscreveram um documento que sublinhava a prioridade da construção do IC26, tendo 

sido informados que estava a ser feito um estudo do impacto ambiental desse itinerário. 

Posto isto, tendo entendido que a intenção do Governo era realizar o estudo e não dar 

passos muito decisivos, manifestou a sua insatisfação perante o resultado da conversa tida 

com o Senhor Ministro, sublinhando a necessidade de se manter o grupo de trabalho de 

acompanhamento do IC26. Perante a sua iniciativa, o Senhor Secretário das Obras 

Públicas comprometeu-se a realizar uma reunião com a Associação dos Municípios, bem 

como trazer mais dados da referida avaliação ambiental, que já está a ser feita. --------------- 

----- Em resposta ao deputado António José Tojal Rebelo, relativamente à adopção de um 

modelo na informação da actividade do Município, esclareceu que houve alguma 

dificuldade na primeira informação apresentada, uma vez que tinha elementos muito 
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repetitivos, reportando-se a poucos meses de mandato. Não obstante, informou que é sua 

intenção manter, em traços gerais, a matriz agora utilizada, possibilitando, assim, a 

percepção da evolução das actividades do Município. Em relação à selecção das 

informações prestadas, sugeriu que todos os elementos presentes façam as 

recomendações que entenderem sobre as informações que considerarem pertinentes, a fim 

da informação transmitida à Assembleia Municipal ser a mais completa possível. -------------- 

----- Em resposta ao deputado Hildérico Coutinho, esclareceu que a execução é baixa 

devido à falta de disponibilidade de financiamento para a realização de obras e porque tem 

cabimentada toda a dívida. Informou, também, que a execução se considera boa quando 

comparada com o ano transacto. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal sugeriu o seguimento de uma matriz 

sectorizada na informação prestada à Assembleia Municipal, de forma a ser avaliada a 

evolução de áreas complexas como a educação, a saúde, as acessibilidades e o 

abastecimento de água. Sugeriu, ainda, que as deliberações da Câmara Municipal sobre os 

assuntos a apresentar nas sessões da Assembleia sejam enviadas juntamente com a 

respectiva convocatória. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal referiu que a estrutura da sua informação está de 

acordo com o que a lei determina, contendo informações sobre a área financeira e sobre o 

contencioso do Município. Não obstante, prometeu que irá tentar colocar na mesma 

informação referente às áreas solicitadas, ressalvando sempre a sua fácil leitura. No que 

respeita ao envio das deliberações da Câmara Municipal juntamente com as convocatórias 

para as sessões, manifestou a opinião de que as mesmas deverão ser enviadas, pelo que 

solicitou à mesa da Assembleia Municipal que diligencie sempre o seu envio. ------------------ 
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----- Entrou-se no Ponto Seis, com vista ao “Conhecimento das actividades desenvolvidas 

pela CPCJ em 2009.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Dr.ª Rita Caetano começou por informar que a Comissão de Protecção de Crianças 

e Jovens, da qual é presidente, tem como objectivo a promoção dos direitos das crianças e 

a sua protecção, sendo constituída por uma Comissão Alargada e por uma Comissão 

Restrita, intervindo a última nas situações sinalizadas. Informou que a referida Comissão, à 

data de elaboração do relatório agora apresentado, registou quarenta e três processos que 

transitaram de anos anteriores, vinte processos instaurados, um processo reaberto, e onze 

processos arquivados, o que perfaz o total de cinquenta e três processos, cada um 

sinalizador de uma situação de risco de uma criança ou jovem. Comunicou que as 

situações sinalizadas tratam, maioritariamente, de casos de negligência por parte dos 

encarregados de educação, que têm comportamentos desviantes, interferindo na educação 

ou na segurança das crianças e jovens. Informou que as situações de abandono escolar 

não são muitas, devido à cooperação existente entre a Comissão e a Escola. Sublinhou o 

papel importante de todos os serviços da comunidade na sinalização e intervenção destas 

situações, apelando à cooperação de todos, imprescindível para um trabalho válido da 

Comissão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

almoço, tendo a sessão sido reiniciada pelas catorze horas e trinta minutos. -------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Dois, com vista à “Aprovação do Projecto de Regulamento 

Municipal da Edificação e Urbanização de Moimenta da Beira”. ------------------------------------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal começou por comunicar que o projecto de 

regulamento agora apresentado enquadra o regulamento de taxas, anteriormente 

aprovado. Informou que este documento, depois de aprovado pela Câmara Municipal, foi 

posto à apreciação pública, e, após sofrer algumas alterações, foi novamente aprovado 

pela Câmara Municipal. Esclareceu que o referido documento foi elaborado, nos termos da 

lei, de uma forma flexível de modo a facilitar o seu cumprimento, e, indirectamente, permitir 

que se mantenha um ou outro posto de trabalho. Assim, informou que, por uma questão 

cadastral e de impostos, ficou facilitada a legalização das construções anteriores a mil 

novecentos e noventa e um e que ficou isenta de taxas a legalização das construções 

anteriores a mil novecentos e cinquenta e um. Comunicou que ficou também facilitada a 

realização de obras de escassa relevância urbanística, podendo os arrumos agrícolas ter 

50 metros quadrados em vez dos anteriores 45 metros quadrados. Informou que este 

Regulamento prevê também novas exigências, como por exemplo que os futuros passeios 

tenham, no mínimo, 2,25 metros, e não os anteriores 1,20 metros, e que as futuras faixas 

de rodagem tenham 7 metros, e não os anteriores 5 metros. ----------------------------------------- 

----- O Vereador Joaquim Coelho apelou à contribuição da Assembleia Municipal na 

apreciação deste tipo de documentos, considerando que, se todos tivessem pedido ajuda 

na interpretação deste Regulamento, seria possível melhorar algumas partes importantes 

que marcarão o futuro deste Município. Penalizou-se por também não ter tido essa 

iniciativa. Manifestou a opinião que este Regulamento está feito à semelhança dos que são 

feitos em grandes cidades, quando a realidade deste Município é completamente diferente.  
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----- O membro José Ferreira manifestou a sua discordância com o estipulado no número 

1.º, do artigo 17.º, do referido Regulamento, do seguinte teor: “Não é permitida a 

constituição de fracções autónomas destinadas a aparcamento automóvel, devendo estes 

espaços ser agregados à respectiva fracção, na proporção determinada em PMOT e 

demais legislação aplicável.” Informou considerar que deveria ser permitida a constituição 

de fracções autónomas de modo a possibilitar a compra e venda independente das 

garagens. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao Vereador Joaquim Coelho, 

sublinhou que o Regulamento foi um documento que esteve em apreciação pública e que 

foi visto pelos Vereadores da Câmara Municipal e pelos membros da Assembleia 

Municipal. Defendeu que, nas reuniões realizadas pelos serviços, este Regulamento foi 

apreciado no seu pormenor, não se comparando com os regulamentos das grandes 

cidades, manifestando, no entanto, completa abertura para melhoramentos. -------------------- 

----- Em resposta ao deputado José Ferreira, informou que, na reunião onde foi analisado o 

referido artigo, facilmente se chegou à conclusão de que o mesmo não fazia qualquer 

sentido, partilhando da opinião de que deve ser possível constituir fracções autónomas 

destinadas a aparcamento automóvel. Assim, tratando-se de um lapso, assegurou que esta 

redacção será  corrigida. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Projecto de Regulamento 

Municipal da Edificação e Urbanização de Moimenta da Beira, com a alteração da redacção 

do n.º 1, do artigo 17.º, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ------------------------- 
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----- Entrou-se no Ponto Três, com vista à “Aprovação do Projecto de Regulamento de 

Organização e Funcionamento da Polícia Municipal de Moimenta da Beira.” -------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por informar que este Regulamento 

voltou à apreciação da Assembleia Municipal devido à necessidade de adequá-lo à 

legislação publicada recentemente, não tendo havido alterações substanciais. ----------------- 

----- O deputado Manuel Ferreira Pinto reiterou a sua convicção de que a polícia municipal 

não trará mais valias ao Município, tendo um efeito negativo na actuação da própria 

Guarda Nacional Republicana, que acaba por deixar de actuar a nível do agregado 

municipal, o que verifica em Matosinhos, Município onde habita. Manifestou a opinião que 

deveriam passar a fazer todos parte da mesma força de intervenção, e que, enquanto isso 

não acontecer, há polícias a mais e trabalho a menos.  ------------------------------------------------ 

----- O membro António Reis quis saber se o número fixado de efectivos – doze – foi 

calculado de acordo com o número de habitantes do Município e se corresponde a um 

tecto máximo ou mínimo. Indagou como serão preenchidos estes lugares. Questionou se 

existe já algum estudo de como é que as competências irão ser distribuídas entre a Guarda 

Nacional Republicana e a Polícia Municipal, nomeadamente no que respeita à 

regularização e à fiscalização do trânsito rodoviário, à elaboração dos autos de notícia por 

acidentes de viação e às funções de política ambiental. ----------------------------------------------- 

----- O membro António José Tojal Rebelo perguntou quais as lacunas que a Guarda 

Nacional Republicana não cobre no Município, para, neste momento, ser criada uma 

Polícia Municipal para as colmatar. Manifestou a opinião de que não deveria ser criada uma 
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Polícia Municipal, uma vez que a sua criação fará com que sejam aumentados os custos do 

Município e com que a Guarda Nacional Republicana diminua os seus efectivos. 

Questionou se a criação da Polícia Municipal dependerá da aprovação da Assembleia 

Municipal. Quis, ainda, ser informado sobre quais serão as contrapartidas que o Município 

poderá ter com a criação da Polícia Municipal. ----------------------------------------------------------- 

----- O deputado Hildérico Coutinho informou notar vários conflitos de interesses entre a 

guarda Nacional Republicana e a Polícia Municipal, pelo que subscreveu a intervenção do 

membro Manuel Ferreira Pinto, por ter uma experiência similar. Assim, questionou qual a 

necessidade de criação de uma força policial, qual será o seu custo, por ano, e se haverá 

integração dos membros da Fiscalização Municipal. ---------------------------------------------------- 

----- O Vereador Joaquim Coelho sublinhou a necessidade de se perceber a importância de 

uma polícia de proximidade para um concelho ser organizado e sustentado, principalmente 

para os idosos e as crianças. Sublinhou, também, o benefício de serem colocadas pessoas 

desta zona nesta actividade, permitindo que as mesmas se fixem no Concelho. ---------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou considerar este conflito entre as 

polícias saudável, uma vez que permite que haja perspectivas diferentes sobre os 

problemas abordados. Manifestou a opinião de que este quadro de transferência de 

competências é irreversível, seja na segurança, na saúde, na educação ou na segurança 

social, havendo necessidade do Município se adequar a este novo quadro político e 

administrativo que o país está a viver. Sublinhou a necessidade de haver quadros com 

competências para assegurar os serviços de segurança que se tornam necessários com a 

criação de novas infra-estruturas, tais como os lares de terceira idade e o Serviço de 



 

Fl. 

__________   

2010.06.30 

 
Livº. 08 

 
 
 

                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 

 

 

445 

Unidade Básica. Reiterou a questão do deputado Hildérico Coutinho, quanto à forma como 

se vai realizar a afectação de recursos financeiros e humanos para a constituição da 

Polícia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por sublinhar a importância da 

constituição de uma Polícia Municipal neste Concelho, atendendo à crescente 

responsabilidade dos Municípios na área da segurança. Esclareceu que a Polícia Municipal 

terá maiores obrigações no relacionamento com os cidadãos, na segurança, no 

encaminhamento, na ajuda e no apoio. Informou que a elaboração deste Regulamento 

permite ao Município estar preparado aquando da decisão de implementação da Polícia 

Municipal. Confirmou que partilha das preocupações apresentadas, nomeadamente as 

respeitantes aos custos inerentes a esta implementação. Informou que o Senhor Fiscal 

Coordenador, Luís Santos, está quase a terminar o curso de Polícia Municipal, tendo os 

restantes elementos da Fiscalização Municipal a necessidade de também realizarem o 

mesmo curso de forma a estarem habilitados a exercer as respectivas funções. Assim, 

sublinhou que esta Câmara Municipal poderá estar, em breve, em condições de criar a 

Polícia Municipal, o que a coloca à frente de vários Municípios. ------------------------------------- 

----- Em resposta ao membro António Reis, esclareceu que o quadro previsto é o mínimo, 

no entanto, a Polícia Municipal pode funcionar sem esse quadro estar totalmente provido, à 

semelhança do que acontece com a Fiscalização Municipal, para a qual estão previstos 

lugares que não estão preenchidos. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao membro António José Tojal Rebelo, sublinhou que a função da Polícia 

Municipal será complementar alguns serviços da Guarda Nacional Republicana, tal como já 
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acontece com a Fiscalização Municipal, excepto em algumas matérias. Assim, informou 

considerar que a criação da Polícia Municipal não fará com que a Guarda Nacional 

Republicana diminua os seus efectivos no Município. Assegurou que, enquanto for 

Presidente da Câmara Municipal, não será criada a Polícia Municipal sem se voltar a 

conversar sobre este assunto na Assembleia Municipal. Esclareceu que a questão das 

contrapartidas não se colocará, sob pena de se estar a admitir a diminuição de efectivos da 

Guarda Nacional Republicana, em troca de dinheiro ou de outra contrapartida. Revelou que 

está em estudo a criação de uma unidade de cavalaria da Guarda Nacional Republicana 

em Moimenta da Beira, pretendendo, se necessário, apostar na criação de condições 

físicas para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O membro José Agostinho Gomes Correia esclareceu que o Regulamento da Polícia 

Municipal foi criado numa altura em que o Governo, por falta de efectivos da Polícia de 

Segurança Pública, criou um pacote financeiro para a criação de Polícias Municipal, ao 

qual o Município se candidatou, não tendo sido, no entanto, contemplado. Informou que 

mantém a expectativa de que possa haver um incentivo para a criação da Polícia 

Municipal, não para se duplicar nas suas funções, mas para se complementar com a polícia 

existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Projecto de Regulamento 

de Organização e Funcionamento da Polícia Municipal de Moimenta da Beira, tendo o 

mesmo sido aprovado, por maioria, com trinta e quarto votos a favor e duas abstenções 

dos deputados Manuel Ferreira Pinto e Cristina Conde. ------------------------------------------------ 
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----- Entrou-se no Ponto Quatro, com vista à “Aprovação dos Estatutos da Fundação 

Aquilino Ribeiro.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que, com os estatutos apresentados, 

pretende dar-se mais consistência à Fundação Aquilino Ribeiro de modo que a mesma 

reuna as melhores condições para dar cumprimento aos fins para os quais foi criada. 

Assim, explicou que com estes novos estatutos é permitido o alargamento do Conselho de 

Administração para cinco membros, dos quais três serão sempre os presidentes das 

Câmaras Municipais de Moimenta da Beira, de Vila Nova de Paiva e de Sernancelhe, que, 

rotativamente, de dois em dois anos, assumirão a presidência. Sublinhou que, assim, a 

Fundação estará em melhores condições para conseguir o financiamento das iniciativas de 

promoção da imagem e da obra de Aquilino Ribeiro, que projectarão estes três Municípios 

no País. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Anunciou que no aniversário do nascimento do Mestre Aquilino Ribeiro, em treze de 

Setembro, próximo, no âmbito das comemorações do Centenário da República, será 

realizada a conferência “Dois Republicanos: Aquilino Ribeiro e Acácio Gouveia”, que 

contará com a participação de Mário Soares, eis Presidente da República, e de Aquilino 

Ribeiro Machado, filho de Aquilino Ribeiro. ----------------------------------------------------------------  

----- Comunicou que a Fundação foi informada da tendência de não aprovação da 

candidatura “Casa, Museu, Biblioteca de Aquilino Ribeiro”, tendo contestado a mesma, por 

considerar que está mal sustentada. Esclareceu que, no caso desta candidatura não ser 

aprovada, a Câmara Municipal estará atenta à possibilidade de recandidatar esta obra, 

atendendo à necessidade da Fundação reunir condições que permitam a sua utilização. ---- 
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----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva concordou com a rotatividade da 

presidência pelos três Municípios, sendo de opinião que só em conjunto poderão dar à 

Fundação o dinamismo que ela merece. Questionou onde se enquadra o Presidente da 

Junta de Freguesia onde a Fundação tem a sua sede, entendendo que deveria fazer parte 

da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo questionou se os estatutos da Fundação não 

foram muito alterados por impossibilidade ou porque se entendeu que estariam bem assim. 

Começou por informar que considera que o objectivo da Fundação está muito reduzido, 

atendendo a que o artigo 1.º classifica a Fundação apenas como uma biblioteca e um 

arquivo. Discordou do facto do cargo de conselheiro ser vitalício, conforme estipula o artigo 

13.º, assim como dos membros da Fundação não serem remunerados, sublinhando a 

necessidade de haver motivação no trabalho prestado. Manifestou a opinião de que as 

reuniões, quando não realizadas na sede, a título excepcional, deveriam poder ser em Vila 

Nova de Paiva ou em Sernancelhe, e não em Viseu ou em Coimbra. Discordou, ainda, de, 

em caso de extinção da Fundação, estar prevista a transmissão de todo o seu patrimonial 

para o Estado, como apendicular do Museu Grão-Vasco, em primeiro lugar, e só depois 

para o Município de Moimenta da Beira, entendendo que deveria ser invertida esta ordem. - 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia manifestou a sua compreensão com o 

facto das alterações aos estatutos da Fundação serem mínimas, considerando que se 

poderá alargar um pouco as funções de um centro de estudo desta natureza no respectivo 

regulamento interno de funcionamento. Manifestou a sua concordância com a rotatividade 

da presidência da Fundação, que vai dar um certo protagonismo aos Municípios que têm 
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ligação à obra e vida de Aquilino Ribeiro. Apelou a que os outros dois elementos do 

Conselho de Administração estejam ligados à área científica, técnica e literária, de forma a 

darem um grande contributo na prossecução dos objectivos da Fundação. Informou que, na 

leitura dos Estatutos, não se percepcionar muito bem qual é a função do conselho técnico-

científico, não percebendo, ainda, se não se pode concretizar um acto de alienação quando 

este tiver parecer desfavorável deste conselho. Manifestou a opinião de que os 

rendimentos dos direitos autoriais das obras de Aquilino Ribeiro deveriam reverter na 

totalidade a favor da Fundação. Relativamente ao artigo 18.º, discordou do facto de o 

conselho de administração poder fazer uma proposta de introdução de modificações nos 

estatutos, sendo de opinião que deveria ser o conselho de consultores a pronunciar-se, em 

primeira linha, sobre o assunto. Informou considerar o conselho de consultores muito 

importante na salvaguarda do património da Fundação, desde que tenha algum carácter 

vinculativo. Discordou do facto da administração não poder assumir encargos que 

ascendam aos fundos disponíveis, uma vez que estão envolvidos três Municípios com 

alguns recursos disponíveis. Sublinhou a importância de se realizarem investimentos fortes, 

que afirmem a fundação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal elogiou a Câmara Municipal pelo seu trabalho 

meritório realizado nesta matéria. Manifestou a sua concordância com o deputado António 

José Tojal Rebelo no que respeita à questão dos objectivos da fundação, entendendo que 

deveriam ser mais abrangentes, ter outro enquadramento e outra redacção, devendo ficar 

neles consagrada a cooperação com as escolas destes Concelhos e até do Distrito de 

Viseu. Manifestou a opinião de que a Universidade Católica de Viseu deveria estar 
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associada a esta Fundação, uma vez que possuí um núcleo de investigação da obra de 

Aquilino Ribeiro. Relativamente ao artigo 13.º, informou que também não concorda com o 

facto do cargo do conselheiro ser vitalício, entendendo, ainda, que a própria denominação 

do órgão já não se adequa à realidade actual, devendo ter uma denominação mais 

científico-pedagógica. Concordou que o Presidente da Junta de Freguesia de Peva deveria 

fazer parte de, pelo menos, um Órgão da Fundação. --------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que a proposta de alteração dos estatutos 

apresentada resultou de uma negociação difícil, mas fundamental, pois se ninguém a 

questionar, ela terá mais probabilidades de vingar. Explicou que este tipo de organização 

tem como principal regra manter o espírito do seu fundador, pelo que foram introduzidas 

poucas alterações aos estatutos, não podendo, mesmo assim, garantir a sua viabilidade do 

ponto de vista legal, bem como a sua aprovação por parte do Conselho de Ministros. -------- 

----- Relativamente ao facto do cargo de conselheiro ser vitalício, informou que há quem 

considere isto uma condição “sine qua non” para admitir a proposta de alteração dos 

estatutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Peva, comunicou que propôs a 

sua integração no conselho técnico-científico, tendo como resposta que para isso teriam 

que se restringir, quase nominalmente, todos os seus membros. Assim, informou que para 

o Presidente de Junta de Freguesia de Peva fazer parte do referido conselho bastará o 

conselho de administração proceder à sua nomeação. ------------------------------------------------- 
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----- Em resposta ao deputado António José Tojal Rebelo, no que respeita aos objectivos 

da Fundação, informou que não mexeu nos mesmos pela justificação que deu sobre a 

necessidade de se fazer uma alteração minimalista aos estatutos. Não obstante, informou 

entender que o artigo 1.º conjugado com o artigo 2.º, permitem que a Fundação promova 

todo o tipo de acções, desde que de índole cultural. Relativamente ao estipulado no artigo 

25.º, que determina que seja gratuitas as funções exercidas na Fundação, informou que 

essa questão é salvaguardada no n.º 1, do artigo 5.º, que estipula que um dos dois vogais 

designados pelo Conselho de Administração exercerá as funções de secretário executivo, 

podendo, assim, vir a ser remunerado. Esclareceu que esta questão da remuneração, 

sendo de grande relevância, não foi alterada explicitamente sob pena de não ser aprovada 

a proposta de alteração dos estatutos. Relativamente ao artigo 21.º, que determina que, 

após a extinção da Fundação, o seu patrimonial será transmitido, em primeira instância, 

para o Estado, como apendicular do Museu Grão-Vasco, informou que esta questão fica 

salvaguardada pelo facto dos Municípios fazerem parte da Fundação e poderem, antes da 

sua extinção, dar um destino ao seu património. --------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao membro José Agostinho Gomes Correia, relativamente à percentagem 

dos direitos de autor, informou que, não tendo esta questão sido completamente 

esclarecida e tratando-se já de um valor residual, uma vez que está a terminar o prazo dos 

direitos de autor, entendeu-se não se mexer na respectiva percentagem. ------------------------ 

----- Em resposta ao Presidente da Assembleia Municipal, no que respeita à cooperação da 

Universidade Católica de Viseu, sublinhou a necessidade de ser respeitada a vontade do 
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fundador que estipulou a prática de interacção contínua com a Universidade Coimbra, por 

ter criado a Fundação com alguns dos seus professores. --------------------------------------------- 

----- Relativamente à participação das escolas na Fundação, informou ser a favor da 

mesma, sendo para isso necessário que o conselho de administração as convide a fazerem 

parte do conselho técnico-científico. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação dos Estatutos 

da Fundação Aquilino Ribeiro, tendo os mesmos sido aprovados, por unanimidade. ---------- 

----- Entrou-se no Ponto Cinco, com vista à “Aprovação da integração do Município de 

Moimenta da Beira na Regiefrutas – Cooperativa Agrícola de Interesse Público Távora-

Varosa”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara começou por informar que a Regiefrutas é uma Cooperativa 

Agrícola que tem a sua sede em Castanheiro do Ouro, em Tarouca, tendo por objecto 

trabalhar com produtos horto-frutícolas, de momento, só com a baga do sabugueiro, que 

exporta para a Alemanha. Comunicou que este projecto de investimento pretendeu criar 

uma área de influência, onde se entendeu que as Câmaras Municipais de Tarouca, 

Lamego, Moimenta da Beira, Tabuaço e Armamar, deveriam integrar 25% do respectivo 

capital social, que compreende no mínimo € 400.000,00 (quatrocentos mil euros), ou seja € 

100.0000,00 (cem mil euros), distribuídos pelos Municípios aderentes. Informou que a 

OPAV – Organização de Produtores Agrícolas do Varosa convidou este Município a 

integrar a sua Cooperativa, tendo a Câmara Municipal deliberado, em sua reunião 

ordinária, realizada em catorze de Janeiro de dois mil e nove, não aderir. Entretanto, depois 
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de se constituir a Regiefrutas, o Presidente da Câmara Municipal de Tarouca questionou-o 

sobre a possibilidade de adesão à mesma. Comunicou que, contactou com vários agentes 

económicos relacionados com o tratamento de fruta, e foi informado, pela maioria, que 

seria uma boa opção o Município aderir a esta Cooperativa, pelo que submeteu a 

respectiva proposta à apreciação da Câmara Municipal que aprovou, por unanimidade, os 

estatutos e a respectiva adesão. Não esperando proveitos económicos com esta adesão, 

informou tratar-se de uma questão de solidariedade, traduzida no valor do capital social 

que isto significa e na credibilização do próprio investimento. Sublinhou a importância deste 

Município poder vir a contar com outros Municípios para ganhar escala em eventuais 

projectos de índole regional. Informou considerar que o Município poderá vir a beneficiar, 

em termo financeiros, com esta adesão, se houver a possibilidade de se incrementar a 

produção de baga de sabugueiro no Município de Moimenta da Beira. Informou, ainda, que 

fazendo o Município parte desta Cooperativa poderá tentar direccioná-la para outros fins, 

como, por exemplo, a conserva da maçã. ------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado António José Tojal Rebelo sublinhou que se trata só de uma questão de 

solidariedade a eventual adesão a esta Cooperativa. Lembrou que o Município de Tarouca 

deixou este Município à margem quando levou a comissão vitivinícula regional para 

Tarouca. Alertou para o facto de o capital a subscrever pelos cooperadores, que constituem 

a parte pública, não poder exceder o montante máximo de 25% do capital global, quando 

os cooperadores que sejam pessoas colectivas de direito privado podem ter até 51% do 

capital global. Alertou para o facto de a alínea g), do n.º1, do artigo 6.º, dos Estatutos da 

Regiefrutas, obrigar os cooperadores a entregarem a totalidade do produto à sua 
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cooperativa, e ainda de o artigo 18.º dos mesmos Estatutos, proibir os associados de se 

associarem a outra entidade do mesmo ramo. Sublinhou a necessidade de haver uma 

alteração aos Estatutos sob pena de Município de Moimenta da Beira não se poder 

associar a outra entidade do mesmo ramo, e de qualquer interessado não se poder 

associar por estar associado a outras cooperativas. ---------------------------------------------------- 

----- O deputado António Henrique Cardoso lembrou que o Município de Tarouca recusou, 

por três anos consecutivos, o convite para fazer parte da Confraria da Maçã, não 

demonstrando nenhuma solidariedade com este Município. ------------------------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paçô informou considerar que não se trata 

apenas de uma questão de solidariedade, uma vez que neste Município também há 

produtores de baga que poderão ter nesta Cooperativa uma forma de rentabilizar o seu 

produto. Concordou com o Deputado António José Tojal Rebelo quanto à necessidade do 

Município ser cauteloso na salvaguarda dos interesses dos seus produtores e de estar 

atento à gestão desta Cooperativa. -------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha questionou até que ponto esta 

adesão poderá colidir com os interesses da Cooperativa Agrícola do Távora, pois a 

Regiefrutas obriga os cooperadores a entregarem a totalidade das suas produções, que 

neste momento se restringe à baga do sabugueiro, mas que, como dizem os Estatutos, 

poderá alargar-se a outros produtos, tais como a maçã, e, nesta possibilidade, a 

Cooperativa Agrícola do Távora seria prejudicada, atendendo a que já se ocupa da recolha 

e tratamento de maçã no Município. ------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Câmara Municipal informou que, se a Assembleia Municipal 

considerar que estes Estatutos prejudicarão o Município de Moimenta da Beira, poderá 

condicionar a adesão do Município à Regiefrutas à retirada das cláusulas em questão, que 

também considera abusivas, defendendo que esta Cooperativa não pode impedir este 

Município de se associar a outras organizações. --------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao membro António José Tojal Rebelo, relativamente à participação no 

capital social de 25%, informou considerar que a participação do Município deve ser 

limitada, até porque não teria disponibilidade financeira para ter uma participação maior 

nesta Cooperativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em resposta ao membro António Henrique Cardoso, informou ser de opinião que o 

Município ao aderir a esta Cooperativa terá mais possibilidades do Presidente da Câmara 

de Tarouca se tornar confrade da Confraria da Maçã. -------------------------------------------------- 

----- O deputado António José Tojal Rebelo informou que foi a Cooperativa Agrícola do Vale 

do Varosa que começou a trabalhar com a baga do sabugueiro, no entanto, foi-se 

afundando, havendo a necessidade de se abandonar a Cooperativa e criar uma outra 

estrutura. Foi então criada a OPAV – Organização de Produtores Agrícolas do Varosa, que 

não teve capacidade, por si só, de levar este projecto para a frente, socorrendo-se do 

auxílio das Autarquias. Associaram-se, então, as Autarquias de Tarouca, de Lamego, de 

Armamar e Tabuaço, uma vez que esta organização satisfazia os interesses dos seus 

agricultores. Entretanto, a Autarquia de Armamar desistiu do projecto, pois não quis 

concorrer com as empresas do Município que trabalhavam nesse ramo. Relativamente à 

adesão de Moimenta da Beira, sublinhou que se trata de uma zona que tem uma pequena 
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mancha de plantação de sabugueiro nas Freguesias de Castelo e Paradinha. Reiterou que 

51% do capital está na OPAV – Organização de Produtores Agrícolas do Varosa, o que 

pressupõe que o projecto é mesmo para Tarouca. Alertou que esta Organização, ao pedir 

reconhecimento para a baga do sabugueiro e outros produtos, está a limitar os aderentes, 

não permitindo que os mesmos tenham outros canais de comercialização. Assim, informou 

ser de opinião que o Município pode aderir a esta Cooperativa, mas com uma ressalva: os 

associados darem cumprimento às obrigações expressas, mas só no que respeita à baga 

do sabugueiro, uma vez que para os outros produtos o Município já tem organizações que 

asseguram o seu tratamento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado Joaquim Rodrigues manifestou a opinião de que as cláusulas em causa 

não são abusivas e que esta adesão vai permitir que se abra um canal que torne mais fácil 

a comercialização da baga de sabugueiro para os produtores do Concelho de Moimenta da 

Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paçô comparou esta adesão à participação 

que o Município fez no Matadouro de Viseu, há cerca de dois anos, para que este não se 

perdesse, não tendo tirado qualquer rentabilidade daquele investimento. ------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou ser de opinião que a questão 

levantada pelo deputado António José Tojal Rebelo tem relevância para os produtores e 

não para o Município, tratando-se esta adesão de uma questão de solidariedade e de abrir 

as portas aos produtores do Município. Sugeriu então, que se procedesse à votação dos 

Estatutos com a redacção apresentada. -------------------------------------------------------------------- 
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----- Aceite a proposta apresentada, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à 

votação a Aprovação da integração do Município de Moimenta da Beira na Regiefrutas – 

Cooperativa Agrícola de Interesse Público Távora-Varosa, tendo a mesma sido aprovada 

por maioria, com vinte e nove votos a favor, o voto contra do deputado António José Tojal 

Rebelo e seis abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão às dezoito horas e quarenta 

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