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

ANO DE DOIS MIL E DOZE =============================================== 

ATA N.º 01/2012 

========== Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, 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 respetivo Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e secretariada por 

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

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

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

de Lemos Cardoso, Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, Rui Jorge Pinto de Sousa 

Laureano, Hugo Alexandre Gomes Alves Cardoso, Susana Duarte Morais e dos 

Presidentes das Juntas de Freguesia de Baldos, Moimenta da Beira e Vila da Rua. ----------- 

----- Nos termos do disposto na alínea f), do artigo 17.º, do Regimento da Assembleia 

Municipal, que prevê a introdução de assuntos de interesse imediato na Ordem do Dia, 

exceto nas sessões extraordinárias, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

procedeu à leitura da proposta do Senhor Presidente, de introdução de um assunto: 

“Oriundo da Câmara Municipal e à mesa da Assembleia Municipal, nos termos da alínea f), 

do artigo 17.º, do Regimento da Assembleia Municipal, propõe-se que seja acrescentado à 

ordem do dia o ponto cinco “Circular Rodoviária Externa Poente, Troço Dois, declaração de 
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utilidade pública”, por haver urgência na emissão desta declaração e a mesma apenas ter 

sido requerida por documento entrado ontem na Câmara Municipal”. Esclareceu tratar-se 

de um ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDRN), onde é solicitada, entre outros documentos, uma declaração desta Assembleia 

Municipal a reconhecer a utilidade pública municipal da referida circular, quer quanto à 

localização pretendida, quer relativamente ao seu projeto de execução. -------------------------- 

----- Não havendo oposições às propostas apresentadas, o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal procedeu à inserção do referido ponto na ordem do dia. ----------------- 

----- A Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, comunicou que a ata da sessão 

anterior ainda não se encontra concluída para aprovação. -------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal e a Primeira Secretária, Maria Teresa 

Adão Chaves, apelaram aos presentes o cuidado de anunciarem quando se atrasam na 

chegada às sessões, bem como quando se ausentaram e regressam às mesmas, para 

evitar futuramente as dificuldades sentidas aquando da contagem de votações. ---------------- 

----- Entrou-se no período “Antes da Ordem do Dia”, tendo o Presidente da Assembleia 

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

----- Tomou a palavra o deputado António Reis, começando por propor que a discussão da 

reorganização administrativa seja discutida no primeiro ponto na ordem do dia, dada a sua 

relevância, passando a apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal para o ponto quatro, onde a primeira estava inicialmente agendada. ----------------- 

----- Congratulou-se com o novo mapa de distribuição geográfica do poder judicial, que 

classifica o Tribunal Judicial da Comarca de Moimenta da Beira como uma secção de 



 
                                                                                                                                                                                 Fls. 

__________   
2012.02.28 

 
Livº . 10 

 
 
 

                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 

 

 

3

competência genérica e não como tribunal específico. ------------------------------------------------- 

----- Perante o contexto das dificuldades que o País atravessa, reiterou a necessidade de o 

Município dar prioridade a uma acção de músculo sustentável nas instâncias de 

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

----- Manifestou a sua preocupação com os projetos que verificou estarem a cair, 

questionando qual o ponto da situação do projeto da Escola Secundária de Moimenta da 

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

----- Questionou se o Município já tomou uma posição e encontrou soluções para minimizar 

as dificuldades que o eventual encerramento do Serviço de Finanças de Moimenta da Beira 

trará para a população. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Atendendo a que o setor da agricultura é o mais relevante para a sustentabilidade do 

Concelho, questionou quais as soluções que o Município pretende adotar para o seu 

definitivo impulsionamento. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou se há preocupação, por parte do Município, quanto ao facto de os serviços 

do Ministério da Agricultura de Moimenta da Beira terem apenas dois administrativos e dois 

técnicos. Defendeu a celebração de um protocolo com o Ministério da Agricultura, que 

viabilizasse o recrutamento de mais apoio técnico e administrativo, eventualmente com a 

mobilidade de funcionários do Município ou de outros Ministérios, bem como a instalação 

do prometido Gabinete de Caraterização da Agricultura e de Desenvolvimento Agrário, em 

Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Congratulou-se com a promoção extraordinária do vinho Terras do Demo. A propósito, 

atendendo à necessidade crescente da caraterização das potencialidades do Concelho, 

questionou se o Município, em BackOffice, tem criadas as condições para a venda de um 

milhão de garrafas do referido vinho aos chineses. ------------------------------------------------------ 

----- Questionou quais as ações que o Executivo de Moimenta da Beira tem programadas 

para transmitir o seu apoio aos empresários, à semelhança do que verificou estar a 

acontecer nos municípios limítrofes, através de uma notícia do Jornal Diário de Viseu, que 

informava que o Município de Penedono está a conceder um apoio de € 3.500,00 (três mil 

euros) para a criação do próprio posto de trabalho, que o Município de Sernancelhe criou 

um parque industrial para as empresas se fixarem, com atrativas taxas municipais, que o 

Município de Resende tem um parque industrial, onde desagravou as respetivas taxas e o 

Município de Vila Nova de Paiva desenvolveu um programa de investimentos, na área de 

apoio aos idosos e de criação de dezenas de postos de trabalho na área de assistência de 

infraestruturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, em relação à mudança da ordem dos 

pontos agendados para a ordem do dia, defendeu que, tratados os pontos mais simples, 

ter-se-á o restante tempo para discussão da reorganização administrativa, que se afigura 

de caráter mais complexo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente da Câmara, começando por informar que, atendendo à 

pertinência das questões colocadas pelo deputado António Reis, irá responder a todas. ----- 

----- Informou que a reforma do mapa judicial não lhe traz qualquer contentamento, uma 
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vez que, apesar de Moimenta da Beira se encontrar numa situação menos desfavorável do 

que a dos Municípios cujos tribunais vão encerrar, reflete o esvaziamento progressivo dos 

serviços em todo o interior. Acrescentou que, se a referida reforma for efetuada nos exatos 

termos propostos, o Tribunal Judicial de Moimenta da Beira perderá competências para o 

Tribunal Judicial de Viseu, o que constitui um recuo significativo no acesso à justiça, por 

parte do Município de Moimenta da Beira e dos limítrofes. Manifestou a sua solidariedade 

com todos os Municípios que pertencem ao Ciclo Judicial de Lamego, que terá uma 

redução de 50% dos tribunais que o integram. Informou que participou numa reunião, 

promovida pela Associação de Municípios do Vale Douro Sul, relacionada com este tema, 

na qual participaram todos os Municípios que integram o Ciclo Judicial de Lamego, onde 

subscreveu um documento no qual se mostra completamente solidário com todos os 

Municípios que contestam a referida proposta de encerramento e que, a nível interno, o 

Executivo, na sua última reunião, contestou a aludida reorganização do mapa judiciário. ---- 

----- Esclareceu que, na vigência do anterior Governo da República, estava prevista, 

aprovada e anunciada, uma quarta fase de requalificação das escolas secundárias, pela 

empresa pública Parque Escolar, que contemplava a intervenção, no Distrito de Viseu, de 

três escolas, sitas em Viseu, em Mangualde e em Moimenta da Beira, que, de momento, se 

encontra suspensa. Acrescentou que, de acordo com a informação de que dispõe, o 

referido projeto de requalificações está a ser reapreciado e que, apesar de não esperar por 

um avanço imediato, lamentará muito se a Escola de Moimenta da Beira deixar de o 

integrar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Defendeu que os projetos na área da educação não estão todos a cair, lembrando que 
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está a ser construído o Centro Escolar de Moimenta da Beira, que é o maior investimento 

em Educação verificado no Município. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Congratulou-se com o reconhecimento da importância do papel do Município no 

acompanhamento das atividades económicas realizadas no Concelho, partilhando 

completamente da visão do deputado António Reis. Apesar de reconhecer que a procura 

de caminhos sustentáveis para a agricultura é a maior dificuldade atual do Município, que 

vê somadas às dificuldades estruturais do aparelho produtivo, as dificuldades conjunturais 

do Município, do País e do Mundo, sublinhou que isso também reforça a sua vontade em 

estar ao lado dos produtores, todos os dias, para lutar por resultados que, infelizmente, não 

são imediatos. A título de exemplo do seu acompanhamento permanente dos produtores, 

informou que, ainda esta semana, teve duas reuniões com os produtores da região. ---------- 

----- Constatou que, de acordo com a linha de raciocínio do deputado António Reis, de 

todos os Municípios com a mesma dimensão, o Município de Moimenta da Beira é aquele 

que tem a maior intenção de investimento na área do desenvolvimento económico de 

sempre, uma vez que tem em concurso público uma candidatura que engloba a realização 

da Circular Externa, a Ampliação do Parque Industrial e a Construção do Centro 

Empresarial de Moimenta da Beira, no valor de cerca de € 10.000.000,00 (dez milhões de 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que não tem nenhuma informação oficial de que o Serviço de Finanças de 

Moimenta da Beira irá encerrar. Ainda assim, defendeu que o eventual encerramento de 

qualquer serviço deve ser realizado com racionalidade, tendo-se em linha de conta o 
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volume de serviço, a rentabilidade e, principalmente, os prejuízos causados à população. 

Manifestou a sua determinação em, juntamente com aqueles que partilham com a sua 

opinião, tentar travar o ímpeto encerrador de serviços em áreas como as finanças, os 

tribunais, a saúde e a educação, que acabará por destruir o interior. ------------------------------- 

----- Concordou que o número dos técnicos e dos administrativos dos serviços de 

agricultura do Município deveria ser maior, uma vez que os mesmos são dos poucos que 

funcionam na região, argumentando que todos os agentes políticos deverão defender os 

serviços existentes, cuja manutenção é crucial para o desenvolvimento da região. ------------ 

----- Manifestou a sua intenção prévia de constituir um gabinete de apoio à agricultura, em 

especial, e às atividades economias, em geral, no entanto, defendeu que, devido às atuais 

condições económicas e financeiras, não será adequado fazê-lo de momento. Ainda assim, 

sublinhou que o Município tem várias pessoas que, com muita regularidade, trabalham com 

os dados dos agentes económicos do Concelho. Acrescentou que está a desenvolver um 

projeto de valorização de produtos, principalmente agrícolas, em conjunto com o Instituto 

Politécnico de Viseu e outras instituições de ensino superior, cuja concretização espera que 

se verifique ainda no corrente ano, podendo vir a permitir alguma inovação e alguns 

resultados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Solicitou que o sucesso da atuação do Executivo seja medido pelas medidas que 

adota para apoiar as atividades económicas, para promover o desenvolvimento e para 

reduzir as desigualdades. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Reis observou que as respostas do Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal foram desprovidas de força e de objetividade, eventualmente devido a algum tipo 

de preocupação, manifestando a disponibilidade dos elementos do CDS – PP integrados 

na Coligação “Unidos Pelo Futuro”, para colaborarem com o Executivo, de modo a que as 

suas respostas sejas providas de mais convicção. ------------------------------------------------------ 

----- Esclareceu que se referiu a projetos que estão a cair, e não a obras já iniciadas, como 

é o caso do Centro Escolar de Moimenta da Beira, nomeadamente o projeto de intervenção 

prevista para a Escola Secundária de Moimenta da Beira. Manifestou a sua concordância 

quanto ao interior estar a ser defraudado, defendendo que cabe ao Executivo criar 

condições para a manutenção das poucas pessoas que ainda se mantêm no Município. ---- 

----- Reconhecendo a magnitude da conquista que seria a execução dos projetos referidos, 

com um valor que representa cerca de 70% do valor do Orçamento do Município, sublinhou 

a necessidade de haver garantias quanto à sua efetiva execução, sob pena de se estar a 

transformar a prece numa “caminhada de pagar a dádiva”. ------------------------------------------- 

----- Quanto à lei da reforma do mapa judicial, ressaltou que a mesma já começou com o 

Ministro António Costa, atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, apelando ao 

cuidado com as posições assumidas acerca do assunto, por parte de alguns elementos. ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal reconheceu estar preocupado e triste, perante a 

ameaça de fecho de vários serviços, decorrente do período de contracção que o País 

vivencia, sublinhando que está empenhado em aliar-se com todos os Municípios que 

passam por problemas comuns, de modo a ultrapassá-los em conjunto. -------------------------- 



 
                                                                                                                                                                                 Fls. 

__________   
2012.02.28 

 
Livº . 10 

 
 
 

                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 

 

 

9

----- Relativamente ao conjunto de projetos denominado “Reforço do Tecido Empresarial”, 

que apresentou, constatou que, caso não o tivesse proposto, ninguém poderia acusá-lo de 

não o realizar, mas também Moimenta da Beira não teria a hipótese de o ver concretizado. 

Acrescentou que, ao integrar três projetos na mesma candidatura, corre o risco de a 

percentagem de realização ser menor do que se integrasse apenas um. Ainda assim, 

comunicou que diverge desse tipo de leitura, pretendendo maximizar o aproveitamento das 

verbas disponibilizadas na Bolsa de Mérito para o desenvolvimento do Município de 

Moimenta da Beira. Sublinhou que, para a instrução da referida candidatura, é necessária a 

prévia colocação dos respetivos projetos a concurso, o que faz com que não seja possível 

“fazer a prece sem a romaria”. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal sublinhou que o combate ao ímpeto encerrador 

dos serviços do interior não depende apenas da capacidade financeira dos Municípios, 

uma vez que, por exemplo, o Município de Penedono não tem falta de receitas, mas sim de 

pessoas. Assim, congratulou-se com as palavras do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, uma vez que evidenciam uma capacidade de organização que, na sua opinião, 

será a chave para o efetivo desenvolvimento do Município. ------------------------------- 

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

“Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade do Município”. ----- 

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

intervenções acerca da informação em apreço. ---------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado Luís Martins, começando por questionar o Senhor 
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Presidente da Câmara sobre como foram colocados a concurso os projetos do Centro 

Empresarial de Moimenta a Beira, da Valorização das Margens da Albufeira do Vilar, da 

Circular Rodoviária Externa Poente e da Ampliação do Parque Industrial, tendo em conta 

que os mesmos têm de estar devidamente cabimentados para o efeito, em cumprimento do 

estipulado legalmente. Representando o valor global dos referidos projetos cerca de 60% 

do valor do Orçamento, indagou o Senhor Presidente da Câmara Municipal com que 

verbas pretende cabimentar o valor remanescente das obras, cujas comparticipações 

sejam aprovadas. Questionou com é que o Executivo dará resposta a eventuais pedidos de 

indemnização dos concorrentes selecionados, um direito legalmente consagrado em caso 

de algum dos referidos projetos ser cancelado, situação expectável, atendendo a que a sua 

concretização está condicionada à aprovação da respetiva comparticipação. ------------------- 

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

manifestar a sua total solidariedade com as propostas de investimento do Executivo, que 

revelam uma visão estratégica, fundamental para a conjuntura atual, de apoio ao setor 

empresarial, através da fomentação do seu desenvolvimento e da racionalização de meios, 

e ao setor do turismo, que constituirá uma âncora de combate à tendência de 

desertificação dos meios rurais. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao Centro de Desenvolvimento Empresarial, questionou o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal se já se verifica alguma procura por parte dos empresários e em que 

áreas, defendendo a necessidade de ser assegurada a sustentabilidade de um projeto que, 

apesar de ter um grande relevo estratégico, comporta um valor de execução que lhe 

parece exagerado, porquanto constitui um esforço financeiro muito grande do Município, 
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face aos seus recursos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao projeto de Valorização das Margens da Albufeira do Vilar, defendeu 

a necessidade de serem estabelecidas garantias para a sua sustentabilidade, através do 

envolvimento de privados. Sugeriu a criação de uma estrutura de alojamento, 

eventualmente ecológica, que valorize o referido projeto. Questionou, ainda, se o Estado irá 

majorar os fundos comunitários destinados a esses projetos. ---------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao deputado Luís Martins, 

relativamente aos projetos apresentados, em termos técnicos, esclareceu que os mesmos 

se encontram previstos no Plano de Atividades Municipal, e que, em termos práticos, a 

questão de eventuais pedidos de indemnização está acondicionada, não levantando 

qualquer problema para o Município. Ainda assim, devido à sua preocupação com os 

custos assumidos pelos concorrentes à execução dos projetos versados, informou que, nos 

concursos, foi colocada uma observação a esclarecer que a sua concretização está 

dependente da aprovação da respetiva comparticipação comunitária. Acrescentou que foi 

ainda dado um prazo alargado de três meses, a fim de, durante esse período, se poder ter 

já uma resposta concreta quanto ao financiamento dos aludidos projetos. No entanto, tendo 

havido um atraso nos processos de decisão devido à falta de presidência da CCDRN, 

situação que pensa já se encontrar ultrapassada, assumiu a probabilidade de 

prolongamento dos referidos prazos. Acrescentou que, no presente mês, foi dada uma 

informação, ainda sem caráter vinculativo, de que a majoração das comparticipações de 

85% para 90% a 95%, será possibilitada apenas para os projetos que não consumam a 

totalidade das verbas disponíveis para a respetiva área de atuação. Sublinhou que os 
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projectos, cujas comparticipações sejam aprovadas, terão uma realização plurianual. -------- 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, quanto ao Centro de 

Desenvolvimento Empresarial projetado, informou que o mesmo foi pensado de modo a 

apoiar os empresários a fixarem-se no Município, através do arrendamento dos seus 

espaços, sendo que o valor das respetivas rendas será definido de modo a assegurar a sua 

sustentabilidade. Esclareceu que o elevado valor da referida obra, cerca de € 5.000.000,00 

(cinco milhões de euros), se deve à sua dimensão que, inclusive, obriga à abertura de um 

concurso de âmbito internacional. Sublinhou que a referida obra será um ponto de 

referência do Parque Industrial, que proporcionará serviços individuais e coletivos. ----------- 

----- Relativamente ao projeto de Valorização das Margens da Albufeira do Vilar, esclareceu 

que o mesmo, apesar de se encontrar a concurso público, ainda não foi candidatado ao 

programa operacional regional correspondente, uma vez que o mesmo fechou antes de 

trinta e um de dezembro do ano passado, data até à qual se previa estar aberto. Ainda 

assim, lembrou que a CIM Douro irá pedir à CCDRN a sua reabertura. Assim, informou que 

o prazo do referido concurso será alargado, uma vez que não se prevê uma resposta até 

ao final do mês de março. Manifestou a sua concordância quanto à envolvência dos 

privados no referido projeto, sendo que a sua criação tem precisamente o objetivo de 

criação de condições para a instalação dos privados, que poderão proporcionar serviços 

que não existem nesta região. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se ao Ponto Dois, do Período da Ordem do Dia, com vista à apreciação da 

“Proposta de Voto de Pesar – VIRGÍLIO DOS SANTOS REBELO”. -------------------------------- 
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------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal procedeu à leitura da proposta supra 

mencionada, do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datada de 17 de janeiro, último, 

sobre a qual a Câmara, em sua reunião de 20 do mesmo mês, deliberou, por unanimidade, 

aprová-la e submetê-la à Assembleia Municipal: --------------------------------------------------------- 

----- “No passado dia dez de janeiro de dois mil e doze, o Município de Moimenta da Beira 

viu partir uma das personalidades que se destacou na área política e social e, no zeloso 

desempenho que sempre colocou enquanto membro da Assembleia Municipal, durante oito 

anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- VIRGÍLIO DOS SANTOS REBELO foi um ilustre leomilense, que serviu de forma 

empenhada a defesa e a promoção da Freguesia de Leomil, tanto em cargos políticos 

como em instituições da sociedade civil, sempre com enorme espírito de missão em prol do 

interesse público. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal de Moimenta da Beira aprove um 

voto de pesar pelo seu falecimento e apresente à sua família as mais sentidas 

condolências.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Manifestou a sua total concordância com o presente voto de pesar, sublinhando que o 

Senhor Virgílio dos Santos Rebelo, por quem tinha uma imensa consideração e respeito, foi 

um deputado exemplar que dignificou a Assembleia Municipal de Moimenta da Beira. -------- 

----- O deputado António Reis manifestou o seu pesar perante a perda do Senhor Virgílio 

dos Santos Rebelo, pioneiro na comunicação social, em Moimenta da Beira, defensor das 

artes e ofícios e promotor de atividades culturais, propondo, à Junta de Freguesia de 



 
                                                                                                                                                                                 Fls. 

__________   
2012.02.28 

 
Livº . 10 

 
 
 

                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 

 

 

14

Leomil, a perpetuação de tão ilustre pessoa, através da atribuição do seu nome a uma rua 

ou a um centro de artes e ofícios. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal reforçou o desempenho cívico do 

Senhor Virgílio dos Santos Rebelo realçado, em áreas como a comunicação social, a arte, 

a participação cívica e o tratamento fino que era seu apanágio, e apresentou as suas 

condolências ao seu sobrinho, António José Tojal Rebelo, deputado deste Órgão. ------------ 

----- Não havendo mais inscrições, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

apresentar à família do Senhor VIRGÍLIO DOS SANTOS REBELO um reforço do Voto de 

Pesar apresentado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se, depois, ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia, com vista à 

apreciação da atualização do “Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal propôs que, excecionalmente, no ano de dois mil e 

doze, não sejam atualizadas as taxas municipais, à taxa de inflação anual, conforme 

estipula o respetivo Regulamento, atendendo a que, por um lado, as famílias estão a 

atravessar grandes dificuldades, advenientes do quadro de crise em que o País se 

encontra e, por outro, se regista o maior aumento da referida taxa de inflação, dos últimos 

dez anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Informou que, perante o período de dificuldade que as famílias atravessam atualmente, 

também está a ser estudada a possibilidade de atribuição de bolsas de estudo para alunos 

carenciados do ensino superior. ------------------------------------------------------------------------------ 



 
                                                                                                                                                                                 Fls. 

__________   
2012.02.28 

 
Livº . 10 

 
 
 

                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 

 

 

15

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

intervenções acerca da informação em apreço. ---------------------------------------------------------- 

----- O deputado António Reis lembrou que, recentemente, foi aprovada uma revisão 

profunda das taxas municipais, que levou a um aumento considerável dos respetivos 

valores. Ainda assim, congratulou-se com a medida apresentada que, apesar de envolver 

um pequeno valor, transmite uma imagem atrativa do Concelho ao exterior. --------------------- 

----- Não havendo inscrições, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a 

proposta de “Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais – Actualização”, 

tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade dos presentes. ------------------------------------ 
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----- Passou-se, então, ao Ponto Quatro, do Período da Ordem do Dia, com vista à 

“Reforma da Administração Local – Apreciação da Proposta de Lei nº. 44/XII”. ----------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal constatou que o presente ponto já não será o 

último a ser analisado, conforme pretendido, devido à introdução do ponto cinco, com vista 

à apreciação da declaração de utilidade pública da “Circular Rodoviária Externa Poente, 

Troço Dois”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que não agendou este ponto para o passado mês de janeiro, conforme 

proposto pelo Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, uma vez que teve 

conhecimento que o Conselho de Ministros já tinha agendado a discussão da proposta de 

lei agora apresentada, documento que permitirá uma discussão da reforma administrativa 

sustentada em parâmetros que, quando muito, sofrerão apenas pequenos reajustamentos.  

----- Comunicou que, a propósito deste assunto, a Comissão Política do Partido Social 

Democrata de Moimenta da Beira lhe remeteu um ofício, datado de 27 de dezembro de 

2011, onde solicitava o agendamento do ponto em discussão, com brevidade. Observou 

que, em resposta ao solicitado, informou que não seria possível a discussão do assunto na 

sessão de dezembro, devido à complexidade dos documentos previsionais que aí seriam 

apreciados, sendo conveniente fazê-lo em fevereiro, já com a proposta de lei, aprovada 

pelo Conselho de Ministros. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Propôs à Assembleia Municipal que, para um melhor enquadramento do assunto em 

questão, o Senhor Presidente da Câmara Municipal realizasse uma apresentação sintética 
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sobre o assunto, já efetuada numa reunião tida com os Presidentes das Juntas de 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo oposições à referida proposta, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

tomou a palavra, começando por informar que a apresentação que fará, destinada a 

facilitar a interpretação da referida proposta de lei, resultou de alguns elementos fornecidos 

pela Secretaria de Estado da Administração Local e da Reforma Administrativa, bem como 

da sua interpretação pessoal da referida proposta, pelo que o seu conteúdo poderá ser 

questionável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que a aludida proposta pretende estabelece os parâmetros da 

reorganização administrativa territorial autárquica e que será discutida pela Assembleia da 

República, no próximo dia um. Referiu que não abordará o documento verde, referente ao 

mesmo assunto, uma vez que as suas diretrizes se encontram ultrapassadas. ----------------- 

----- Esclareceu que, de acordo com a proposta de lei em análise, a reforma administrativa 

incidirá em quatro eixos: a organização do território, o setor empresarial local, a gestão 

Municipal e intermunicipal e financiamento e a democracia local. Observou que, 

atualmente, a Administração Local é composta por quatro mil, duzentas e sessenta 

freguesias, trezentos e oito municípios, vinte e três comunidades intermunicipais e duas 

áreas metropolitanas, existindo, ainda, as associações intermunicipais e as empresas 

municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que, segundo o Governo da República, a aludida reorganização territorial 

tem como objetivos a promoção da coesão territorial e do desenvolvimento local, o 
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alargamento das atribuições das freguesias e dos correspondentes recursos, o 

aprofundamento da capacidade de intervenção das juntas de freguesia, a melhoria e o 

desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade prestados pelas freguesias às 

populações e a promoção de ganhos de escala de eficiência e de massa crítica nas 

autarquias locais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que a mesma proposta de lei está assente nos princípios da preservação da 

entidade histórica, cultural e social das comunidades locais, da participação das autarquias 

locais na concretização da reorganização administrativa dos respetivos territórios, da 

flexibilidade no desenho de soluções concretas de reorganização administrativa territorial 

autárquica e do estímulo à reorganização administrativa do território dos Municípios. --------- 

----- Comunicou que o documento em análise faz a divisão dos municípios em três níveis: o 

nível um, que abarca os municípios com mais de quinhentos habitantes por Km2, o nível 

dois, que incorpora os municípios que contêm entre cem a quinhentos habitantes por Km2 

e o nível três, que acolhe os municípios com menos de cem habitantes por Km2. 

Acrescentou que, de acordo com estes critérios, apenas trinta municípios, que têm 

seiscentas e onze freguesias, se situam no nível um, cinquenta e cinco Municípios, com mil 

e vinte e uma freguesias, situam-se no nível dois, e duzentos e vinte e três Municípios, com 

duas mil, seiscentas e vinte e oito freguesias, se enquadram no nível três, onde se inclui o 

Município de Moimenta da Beira. Acrescentou que aos municípios de nível um, com menos 

de quarenta mil habitantes, devem ser aplicados os critérios do nível dois e aos municípios 

de nível dois com menos de vinte e cinco mil habitantes deverão ser aplicados os critérios 

do nível três. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Informou que a referida reorganização territorial está assente, essencialmente, na 

ponderação do elemento demográfico, por freguesia. Assim, de acordo com os princípios 

orientadores da referida reorganização territorial, nos municípios de nível um, as freguesias 

que se situem na malha urbana deverão ter no mínimo vinte mil habitantes e as restantes 

cinco mil habitantes, nos municípios de nível dois estes dados passam para quinze mil e 

três mil habitantes, respetivamente, e nos municípios de nível três, estes valores mínimos 

são de mil e quinhentos habitantes, respetivamente. ---------------------------------------------------- 

----- Comunicou que, de acordo com os referidos níveis de enquadramento, os Municípios 

têm distintos parâmetros mínimos de agregação, sendo que, para os municípios de nível 

um são de 55% nas freguesias sitas na malha urbana e de 35% nas restantes, para os 

municípios de nível dois são de 50% nas freguesias incertas na malha urbana e de 35% 

nas restantes e para os municípios de nível três são de 50% nas freguesias sitas na malha 

urbana e de 25% nas restantes. Reconheceu, assim, que a proposta de lei em análise 

incentiva à agregação de freguesias em números superiores às percentagens propostas. 

Esclareceu que se entendem por freguesias incertas na malha urbana, aquelas que se 

situam, total ou parcialmente, no mesmo lugar urbano ou em lugares urbanos 

sucessivamente contíguos, sendo que se considera lugar urbano, aquele que acolhe dois 

mil ou mais habitantes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Dos exemplos dados pela Secretaria de Estado, apresentou o de Braga, um Município 

do nível um, onde é proposta a reclassificação de quatro das diversas freguesias urbanas, 

e o de Elvas, um Município do nível três, com muitas semelhanças com o Município de 

Moimenta da Beira, onde é também proposta a reclassificação de uma das suas quatro 
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freguesias urbanas. Esclareceu que as freguesias que porventura venham a ser 

reclassificadas, de acordo com a decisão da Assembleia Municipal, passam a estar sujeitas 

a uma taxa mínima de agregação de 25%, deixando de estar sujeitas à inicial taxa de 50% 

de agregação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Concretamente no que respeita ao Município de Moimenta da Beira, observou que, de 

acordo com o Plano Diretor Municipal e conforme foi confirmado pelo Instituto Nacional de 

Estatística, o mesmo tem um lugar urbano que é Moimenta da Beira (Fornos e Alto de 

Fornos), que inclui, parcialmente, as Freguesias de Leomil (Leomil, Paraduça, Beira 

Valente e Semitela) e de Arcozelos (Arcozelo do Cabo e Arcozelo da Torre), e dezassete 

freguesias consideradas não urbanas, atendendo a que não possuem qualquer lugar 

urbano com mais de dois mil habitantes. Quanto às freguesias não situadas em lugar 

urbano, informou ser necessário agregar quatro, para o cumprimento de redução de 25% 

do seu número. Ainda assim, atendendo a que a referida proposta de lei estipula, no n.º 32, 

do seu artigo 5.º, cumulativamente, que “da reorganização administrativa do território das 

freguesias não pode resultar a existência de freguesias com um número inferior a 150 

habitantes”, afigura-se necessário agregar as cinco freguesias que se encontram nessa 

situação: Aldeia de Nacomba, Ariz, Nagosa, Paradinha e Segões. Para o cumprimento da 

redução de 50% das freguesias sitas em lugares urbanos, informou da possibilidade de 

reclassificação ou agregação de duas das três freguesias enumeradas ou, em alternativa, 

serem consideradas as Freguesias de Arcozelos e de Leomil com não situadas em lugar 

não urbano, nos termos dos n.º 1, do artigo 6.º, da proposta de lei em análise, que 

possibilita que “em casos devidamente fundamentados, a assembleia municipal pode, no 
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âmbito da respetiva pronúncia sobre a reorganização administrativa do território das 

freguesias e para efeitos da presente lei, considerar como não situadas nos lugares 

urbanos do município freguesias que como tal sejam consideradas nos termos dos n.ºs 1 e 

2 do artigo anterior”, devendo, de acordo com o n.º 2, do mesmo artigo “….ser tomados em 

consideração: A tipologia predominante das atividades económicas; O grau de 

desenvolvimento das atividades geradoras de fluxos significativos de população, bens e 

informação; A dimensão e o grau de cobertura das infraestruturas urbanas e da prestação 

dos serviços associados, nomeadamente, dos sistemas de transportes públicos, de 

abastecimento de água e saneamento, de distribuição de energia e de telecomunicações; 

O nível de aglomeração de edifícios.” Acrescentou que, com a adoção da última hipótese, o 

Município passaria a ter apenas Moimenta da Beira enquanto freguesia situada em lugar 

urbano e, das restantes dezanove freguesias sitas em lugar não urbano, teria que reduzir 

25% do seu número, o que corresponderia a cinco freguesias. -------------------------------------- 

----- Referiu que a referida reorganização não é obrigatória em Municípios que tenham três 

ou menos freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou da possibilidade de as freguesias resultantes de agregação serem 

denominadas de união das freguesias A e B, incerta na proposta de lei em análise. ----------- 

----- Comunicou que a referida proposta de lei cria o conceito de Conselhos de Freguesias, 

compostos por cidadãos residentes nos territórios das freguesias agregadas, que se 

destina a conferir uma maior proximidade em relação ao exercício do poder das freguesias, 

através do desenvolvimento de atividades de cidadania e de proximidade junto das 



 
                                                                                                                                                                                 Fls. 

__________   
2012.02.28 

 
Livº . 10 

 
 
 

                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 

 

 

22

populações e da sua pronúncia acerca de matérias de interesse para a respetiva 

população. Esclareceu que os membros dos referidos conselhos não são remunerados, 

nem têm direito a receber senhas de presença. ----------------------------------------------------- 

----- Comunicou que a proposta de lei em análise tem um incentivo objetivo à agregação 

das freguesias, que consiste num acréscimo de 15% na participação financeira no Fundo 

de Financiamento das Freguesias, durante o mandato seguinte, desde que esta resulte da 

pronúncia da Assembleia Municipal (o que constitui uma penalização objetiva das 

Assembleias Municipais que optarem por não se pronunciar neste processo). Observou, 

ainda, que a mesma proposta prevê a criação de um diploma que visa reforçar as 

competências e os recursos financeiros das autarquias, bem como possibilitar a existência 

de freguesias com níveis de competência diferentes, o que, no seu entender, pretende 

incentivar a agregação de freguesias, ainda que sem a publicação desse diploma não seja 

possível verificar as vantagens concretas da agregação de freguesias. --------------------------- 

----- Alertou que a pronúncia da Assembleia Municipal no processo de reorganização 

territorial deverá ter, de acordo com o n.º 4, do artigo 10.º desta proposta de lei, “A 

pronúncia da assembleia municipal deve conter os seguintes elementos: Identificação das 

freguesias consideradas como situadas em lugar urbano, nos termos e para os efeitos da 

presente lei; Número de freguesias; Denominação das freguesias; Definição e delimitação 

dos limites territoriais de todas as freguesias; Determinação da localização das sedes das 

freguesias, Nota justificativa”. Acrescentou, ainda, que nos termos do artigo 11.º da mesma 

proposta “A pronúncia da assembleia municipal deve ser entregue à Assembleia da 

República no prazo máximo de 90 dias a contar da entrada em vigor do presente diploma, 
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acompanhada, quando emitidos, dos pareceres das assembleias de freguesia”. --------------- 

----- Apresentou um fluxograma do processo de reorganização territorial, no qual identificou 

a possibilidade de a Câmara Municipal fazer uma proposta ou uma consulta à Assembleia 

Municipal, a possibilidade das Assembleias de Freguesia emitirem um parecer dirigido à 

Assembleia Municipal. Esclareceu que, caso a Assembleia Municipal decida não se 

pronunciar, existe uma unidade técnica para a decisão da aludida reorganização, 

constituída por um representante da ANMP - Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses, um representante da ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, um 

representante da Presidência do Conselho de Ministros e quatro representantes da 

Assembleia da República. Informou, ainda, que, caso haja alguma desconformidade legal 

na pronúncia da Assembleia Municipal, a referida unidade técnica elaborará e apresentará 

à Assembleia Municipal um projeto de reorganização, dando conhecimento do mesmo à 

Assembleia da República, podendo a última, no prazo de quinze dias, proceder à sua 

aprovação ou apresentar um projeto alternativo. --------------------------------------------------------- 

----- Comunicou que a proposta de lei em análise incentiva também os municípios a 

fundirem-se, com o apoio da DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais, através dos 

seguintes benefícios: tratamento preferencial no acesso a linhas de crédito, asseguradas 

pelo Estado, apoio a projetos nos domínios do empreendedorismo e da inovação e coesão 

territorial e a majoração de 15% do Fundo de Garantia Municipal. ---------------------------------- 

----- Finalizou a sua intervenção, informando que a Câmara Municipal, após a apreciação 

exaustiva da aludida proposta de lei, deliberou aguardar a publicação definitiva da respetiva 
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lei para tomar uma posição. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal propôs um intervalo para almoço às doze horas 

e quarenta minutos, tendo a sessão sido reiniciada pelas catorze horas e cinquenta e 

quatro minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal reiterou o seu agradecimento pela 

apresentação do Senhor Presidente da Câmara Municipal acerca da proposta de lei em 

análise. Apesar de reconhecer tratar-se ainda de uma proposta do que será o diploma que 

regulará a aludida reorganização, sublinhou a necessidade da Assembleia Municipal 

começar a definir qual será a sua posição quanto ao assunto, nomeadamente se pedirá um 

parecer à Câmara Municipal. Apesar de discordar com esta medida da Troika, atendendo a 

que a redução de custos decorrente desta reorganização será diminuta, informou ser de 

opinião que deverão ser ouvidas as Assembleias de Freguesia acerca do assunto e que a 

Assembleia Municipal deverá emitir a sua pronúncia, uma vez que é o Órgão onde as 

juntas de freguesia estão representadas. ------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua vontade de a Assembleia Municipal ser também ouvida nas outras 

reformas previstas no Livro Verde, nomeadamente quanto à atribuição de novas 

competências do Estado Central e dos Municípios para o associativismo municipal ou 

comunidades intermunicipais e à discussão sobre a eventual redefinição da composição da 

CIM Base NUT 3, numa lógica de dimensão e de identidade. Sublinhou que este se trata de 

um assunto cujo debate deve ser realizado, em tempo útil, numa sessão da Assembleia 

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



 
                                                                                                                                                                                 Fls. 

__________   
2012.02.28 

 
Livº . 10 

 
 
 

                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 

 

 

25

----- Abriu, então, uma ronda de inscrições para intervenções acerca da apreciação da 

proposta de lei, apresentada no período da manhã. ----------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado António Reis, começando por dar os seus parabéns pela 

iniciativa de organização do almoço dos membros da Assembleia Municipal na Artenave. --- 

----- Relativamente ao assunto em análise, num conceito de que vale mais ser prevenido do 

que surpreendido, sublinhou que a legislação da Troika não dá ao Município tempo para 

proceder à sua devida ponderação, nem qualidade do diploma a aprovar, apenas uma 

impõe o cumprimento de prazos. Assim, considerando a relevância do papel da Assembleia 

Municipal na criação, desde já, de sinergias positivas, que permitam a preservação da 

identidade do Município e do equilíbrio de custos, que possibilitem a projeção deste 

Município no futuro e combatam a tendência de desertificação rural verificada, sublinhou a 

necessidade de a mesma não adotar posições bairristas e individualistas que 

impossibilitem a emissão de uma pronúncia acerca da aludida reorganização territorial. -----  

----- Tomou a palavra o deputado Luís Martins, começando por sublinhar que, de acordo 

com o n.º 1, artigo 10.º, da referida proposta de lei, “a assembleia municipal, após consulta 

ou proposta da câmara municipal, delibera sobre a reorganização administrativa do 

território das freguesias…”, ou seja, a Câmara Municipal deveria pronunciar-se ou 

apresentar uma proposta acerca do assunto, o que não se verificou. Defendeu, ainda, que, 

à semelhança do que se verificou em alguns Municípios vizinhos, deveria ter sido criada 

uma comissão na Assembleia Municipal, para o acompanhamento do processo de 

reorganização, desde o início, que viabilizasse uma posição consolidada, atendendo a que 
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a Assembleia Municipal, em caso de desconformidade do projeto que apresentar, apenas 

dispõe de quinze dias para apresentar um projeto alternativo àquele que for apresentado 

pela Comissão Técnica. Deste modo e atendendo à diversidade de hipóteses para a 

reorganização territorial deste Município, defendeu a pertinência de uma proposta concreta, 

por parte do Executivo, ou da criação de uma comissão técnica de apoio neste processo. 

Terminou a sua intervenção, questionando se a Assembleia Municipal deverá adotar uma 

postura participativa e colaborante neste processo ou se deverá deixar ser a comissão 

técnica a decidi-lo e se não deveria ter sido realizado um trabalho de base, conforme 

solicitado pelo Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, na última sessão. ------------ 

----- Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, começando por 

informar que terá que se ausentar por meia hora após a sua intervenção. ------------------------ 

----- Quanto ao assunto em análise, começou por ressalvar que a sua intervenção será em 

defesa da Freguesia que o elegeu. Informou que, até à apresentação da proposta de lei em 

análise, considerava que a sua Freguesia, a maior do Concelho em termos territoriais, era 

rural. Assim, solicitou à Assembleia Municipal que na sua pronúncia, no âmbito da 

reorganização administrativa territorial autárquica, proponha a reclassificação da sua 

Freguesia para lugar não urbano. Apelou ao bom senso na condução deste processo, de 

modo que o mesmo não tenha consequências negativas no processo de redefinição dos 

limites territoriais da sua Freguesia, que se encontra em curso. ------------------------------------- 

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

que existiu em todos os Governos a tentativa de reformar a administração de modo a 
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adaptá-la à realidade, tendo inclusive conhecimento que o anterior Governo tinha em 

mente uma reforma mais ambiciosa do que a agora apresentada. ---------------------------------- 

----- Quanto à proposta de lei em discussão, observou que a mesma enquadra áreas 

bastante interessantes e importantes a abordar: a área de empresarialização dos serviços 

municipais, que foi excessiva devido à falta de regulamentação nessa matéria, a questão 

da lei eleitoral, que precisa ser ajustada, apesar de não concordar com alguns dos seus 

aspetos e, partindo do princípio de que foi abandonada a questão da regionalização, que 

considerava ser o caminho correto para o País, o reforço do poder político, de autonomia, 

de representatividade e dos recursos lhe parecem das associações com fins específicos e 

das comunidades intermunicipais. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Apelou a uma discussão mais aprofundada da proposta em análise, no sentido de ser 

dada liberdade às juntas de freguesia para clarificarem a sua vontade de, eventualmente, 

pertencerem a outro Município, através da realização de referendos, em cumprimento de 

uma democracia ativa e participada. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Reconheceu que a agregação de freguesias e, eventualmente, de municípios, 

proporciona ganhos em termos de escala e evita a dispersão de recursos, sendo que os 

mesmos deverão ser maximizados por uma visão abrangente que dê prioridade a 

investimentos em equipamentos com escala intermunicipal. ------------------------------------------ 

----- Quanto aos incentivos insertos na proposta de lei em análise, passou a apontar alguns 

pontos que deveriam ser intervencionados nesta fase. Começou por observar que a 

representatividade das freguesias agregadas não é salvaguardada através da criação de 
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conselhos de freguesia, uma vez que os seus integrantes serão designados pela 

assembleia de freguesia, defendendo a regularização da proposta de lei em apreço, no 

sentido de ser obrigatória a integração de representantes de todas as freguesias agregadas 

na estrutura política, de modo a serem preservadas as suas entidades culturais, políticas e 

sociais. Sublinhou que majoração de 15% da participação no Fundo de Financiamento de 

Freguesias (FFF) deveria ser permanente, em concordância com as respetivas 

competências, e não até ao final do mandato seguinte à fusão. Defendeu, ainda, que, para 

este novo modelo de organização territorial proporcionar uma prestação de serviços com 

mais eficiência e eficácia, seria necessária a reabilitação dos serviços de proximidade, que 

têm vindo gradualmente a ser encerrados, nomeadamente escolas, correios e postos 

médicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Reconhecendo que a reorganização territorial é uma operação inevitável, apelou à 

discussão acerca dos modelos possíveis, tendo em vista a adoção de uma solução 

benéfica para o Município, com o mínimo de implicações negativas. ------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha reconheceu esperar que o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal o informasse acerca das alterações processuais da 

reorganização administrativa, decorrentes da proposta de lei em análise. ------------------------ 

----- Defendeu que a proposta de lei em análise não determina a extinção das freguesias 

com menos de cento e cinquenta habitantes, mas sim que da fusão de freguesias resultem, 

pelo menos, esse número de habitantes. ------------------------------------------------------------------- 

----- Informou que, à semelhança do deputado Luís Martins, esperava que o Executivo 
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trouxesse já uma proposta para a reorganização administrativa, que servisse de base à 

correspondente discussão. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informou parecer-lhe que há um consenso quanto à necessidade de reclassificação de 

duas das três freguesias urbanas, para não urbanas. Propôs a agregação das Freguesias 

de Nagosa e de Paradinha, e das Freguesias de Sarzedo e de Leomil. --------------------------- 

------ O deputado António José Tojal Rebelo lembrou que o processo de reorganização 

territorial em análise era uma vontade da Administração Central, havendo quem defenda 

que o mesmo teve por base um PEC – Programa de Estabilidade e Crescimento. ------------- 

----- Ainda que seja de opinião que a mesma reforma não trará qualquer benefício para o 

interior, apelou a que seja encontrado o caminho que cause menos prejuízo ao Município. 

----- Sublinhou que da agregação de freguesias não deverão resultar maiores 

desequilíbrios, pelo que considera que as Freguesias de Leomil e de Arcozelos não 

deverão ser agregadas, mas sim reclassificadas para não urbanas. -------------------------------- 

----- Quanto às cinco freguesias com menos de cento e cinquenta habitantes, defendeu que 

lhes deve ser dada a oportunidade de manifestarem a sua vontade de agregação, dentro 

dos critérios definidos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Lembrando a situação de discórdia quanto ao número e localização de centros 

escolares, ressaltou a importância de a opinião da Câmara Municipal ser mais concreta 

quanto ao que considera importante para o Município, em termos de organização territorial.  

----- O deputado Paulo Silva deu os seus parabéns pelas intervenções dos deputados 
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António Reis e José Agostinho Gomes Correia, que incluíram parte do que pretendia dizer 

acerca da proposta de lei em análise. A propósito da mudança inerente à reforma em 

discussão, lembrou uma fábula irlandesa, em que um escorpião que convence um sapo a 

transportá-lo para atravessar um rio, acaba por picá-lo a meio do percurso, provocando a 

morte de ambos, em analogia à natureza bairrista e avessa a mudanças do povo 

português, cujo combate considera muito importante. Informou considerar que não haverá 

extinção de freguesias, apenas uma união, o que não suprime as respetivas entidades e 

culturas, devendo, evidentemente, ser salvaguardada a representatividade de cada uma 

delas, conforme foi defendido pelo deputado José Agostinho Gomes Correia. ------------------ 

----- Defendeu que esta reestruturação poderia ir além dos mínimos legalmente exigidos, 

em consonância com uma visão estratégica mais ambiciosa, que permita ao Município 

ganhar em escala. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado Carlos Bento defendeu que, se Moimenta da Beira tem a ambição de ser 

elevada a cidade, deverá adotar uma postura de união, oposta às posições de silêncio dos 

que preferem a mudança para outro município à agregação a outras freguesias. --------------- 

----- Defendeu que deverá ser a Assembleia Municipal a debater o assunto em análise para 

depois o executivo ponderar as ideias expostas, e não o contrário. --------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal, começando por comunicar que irá 

proceder à resposta de todas as questões apresentadas, mesmo que implicitamente. -------- 

----- Declarou que sempre houve da sua parte e da Câmara Municipal uma grande 

preocupação com a reforma administrativa, na sua globalidade, e com a reorganização do 
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território, em particular, tendo o assunto sido levado a discussão em quatro reuniões com 

as Juntas de Freguesia. Esclareceu que a referida discussão foi encetada, em agosto de 

dois mi e onze, mesmo antes de ser conhecido o Livro Verde, foi agendada na reunião do 

mês seguinte, após o conhecimento do conteúdo do referido Livro, e na reunião do corrente 

mês, após o conhecimento da proposta de lei, agora em análise. Acrescentou que este 

assunto foi também discutido com o Presidente da ANAFRE, com o CDS-PP e com o PS 

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

----- Comunicou que um dos eixos da reforma administrativa prevê a alteração do processo 

eleitoral nos municípios, de acordo com a qual, é eleita uma lista, candidata à assembleia 

municipal, cujo primeiro subscritor será eleito o presidente da câmara, sendo os vereadores 

escolhidos pelo mesmo, formando-se, assim, os municípios chamados monocolores ou 

homogéneos. Acrescentou que o número de vereadores será reduzido, sendo que, no caso 

deste Município, passará a haver apenas quatro vereadores, dos quais dois a tempo 

inteiro. Mais informou que a referida reforma prevê também a redução do número de 

dirigentes municipais, com argumentos meramente económicos, medida com a qual 

também discorda, uma vez que fará com que o executivo recrute pessoal para o seu 

gabinete pessoal, de modo a colmatar as necessidades de direção do município, o que 

impedirá a formação de colaboradores verdadeiramente dedicados, que permaneçam para 

lá das estruturas políticas. Observou que a aludida reforma será realizada devido à alegada 

ingovernabilidade inerente ao sistema atual, argumento que não considera válido, uma vez 

que apenas uma diminuta percentagem dos municípios do país não são governados por 

maioria absoluta e, mesmo nesses, não vislumbra qualquer problema de governabilidade. 
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Sublinhou que os autarcas estão nas autarquias para governar os respetivos territórios, e 

não a si próprios, sendo muito mais responsáveis do que aquilo que se lhes quer ser 

imputado. Assim, manifestou a sua oposição a esta reforma, que não terá grande impacto 

em termos económicos, e que irá degradar a democracia local, com a retirada dos 

vereadores da oposição que, no seu entender, têm um papel fiscalizador fundamental, e 

com a supressão da oportunidade de escolha, por parte dos eleitores, de uma equipa de 

pessoas, uma vez que será o presidente da câmara municipal que escolherá a sua equipa, 

dentro da lista de candidatos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apesar de lamentar não ter sido levada a cabo a regionalização que defendia, 

manifestou a sua concordância com o reforço da governação intermunicipal, prevista num 

dos eixos da reforma administrativa, através da transmissão de competências dos 

municípios e do Governo da República para as CIM’s – Comunidades Intermunicipais. 

Acrescentou que, ainda que não muito explícita, está prevista também a alteração do 

modelo de governação das referidas comunidades, com a qual concorda, atendendo a que, 

no modelo atual, o presidente dos respetivos conselhos executivos são presidentes de 

Câmaras Municipais, com disponibilidade limitada para o pleno exercício das suas 

competências nas mesmas estruturas. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à reorganização territorial, sublinhou ser completamente contra qualquer fusão 

das freguesias rurais, atendendo a que as mesmas são atualmente o único elo de ligação à 

presença do Estado nesses locais. Já no que respeita à agregação de freguesias urbanas, 

sitas em lugares urbanos, defendeu ser uma medida coerente, atendendo a que os 

cidadãos não têm muito a ganhar com a existência de um número elevado de freguesias 



 
                                                                                                                                                                                 Fls. 

__________   
2012.02.28 

 
Livº . 10 

 
 
 

                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 

 

 

33

numa mesma área urbana. Observou que o anterior livro verde previa a agregação de 

freguesias com menos de quinhentos habitantes e que esta proposta de lei evidencia um 

recuo numa medida que afinal não irá viabilizar uma redução dos custos da administração 

local, como inicialmente se defendia, por desconhecimento da realidade. Assim, atendendo 

à situação atual, observou que ou este Município determina uma fusão de freguesias que 

lese o menos possível o Concelho, ou será a comissão técnica, criada para o efeito, que o 

fará, o que, no segundo caso, dará razão aos que defendem que os autarcas não são 

elementos capazes de desempenhar eficientemente as suas competências, ao ponto de 

não fazer cumprir uma determinação legal. Assim, sublinhou que o exercício que 

apresentou, tem como objetivo utilizar os parâmetros mínimos de agregação, que impõe a 

agregação de cinco freguesias, de forma a ser preservada ao máximo a proximidade dos 

eleitos locais dos eleitores, defendendo que a sua predileção é as Freguesias de Moimenta 

da Beira, Leomil e de Arcozelos não serem agregadas em 50%, respeitando no entanto o 

que for a posição da Assembleia Municipal. Esclareceu que o Executivo não submeteu à 

apreciação da digníssima Assembleia Municipal uma proposta concreta, primeiramente 

porque a lei que vier a ser publicada poderá conter alterações significativas à proposta de 

lei, agora em análise, à semelhança do que sucedeu com o livro verde, e também porque, 

daquilo que interpreta da proposta de lei em apreço, a Câmara não terá que elaborar 

nenhuma proposta para o efeito. Ainda assim, acrescentou que a Câmara poderá decidir 

elaborar referida proposta, com base num consenso da Assembleia Municipal, caso se 

entenda que a mesma irá contribuir para a resolução desta questão, ou, então, se chegue 

ao entendimento de que é efetivamente obrigatória a sua elaboração. ---------------------------- 
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----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, esclareceu que não 

tem nenhuma predileção por nenhuma freguesia em concreto. Acrescentou que a proposta 

apresentada pelo referido Autarca não soluciona o problema de forma global, uma vez que, 

de acordo com a leitura que faz da proposta de lei em análise, teriam de ser agregadas as 

duas Freguesias referidas com mais uma, de modo a que dessa agregação resultasse uma 

freguesia agregada com mais de cento e cinquenta habitantes. ------------------------------------- 

----- Neste momento, dada a pertinência do assunto em debate, o Presidente da 

Assembleia Municipal abriu uma segunda ronda de inscrições. -------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha constatou que o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal apenas abordou parte da sua proposta, lembrando que referiu 

Sarzedo na sua proposta de agregação de cinco freguesias. ----------------------------------------- 

----- Sugeriu que o Senhor Presidente da Câmara Municipal sonde, de uma forma informal 

e individual, qual a posição dos presidentes de junta quanto às propostas de agregação 

apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Sugeriu, ainda, que a Assembleia Municipal apresente, primeiramente, uma proposta 

de agregação de quatro freguesias e, caso essa proposta seja rejeitada, apresente uma 

segunda, nos quinze dias subsequentes à primeira, em cumprimento do estipulado na 

proposta de lei em análise. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o deputado Paulo Silva, começando por observar que não é possível 

apresentar uma proposta de agregação de quatro freguesias, conforme proposto pelo 

Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, uma vez que a mesma não estaria de 
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acordo com o que está legalmente estipulado na proposta de lei em apreço. -------------------- 

----- Abordando a falta de resiliência que sente por parte daqueles que se abstêm de 

manifestar a sua posição acerca do assunto em análise, deu o exemplo do método utilizado 

na Nova Guiné para apanhar macacos, que consiste na colocação de cabaças nas árvores, 

com amendoins no seu interior, ficando os macacos com as patas presas nas referidas 

cabaças, uma vez que não conseguem retirar as patas fechadas das cabaças, mas querem 

desistir dos amendoins. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Sarzedo manifestou a sua oposição à proposta 

de agregação das Freguesias de Paradinha e de Nagosa, apresentada pelo Presidente da 

Junta de Freguesia de Paradinha, atendendo a que a sua Freguesia, sendo a que tem 

menor número de habitantes, a seguir às mencionadas, teria de ser também objeto de 

agregação e, concomitantemente, dessa agregação proposta resultaria uma freguesia com 

caraterísticas idênticas a outras que pudessem vir a ser extintas, desprovida de serviços, 

como lares e escolas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia, a propósito da intervenção do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, manifestou a sua oposição à formação dos municípios 

designados de monocolores, uma vez que não dignificarão nem reforçarão o sistema 

democrático. Ainda assim, sublinhou a necessidade de realização de uma reforma eleitoral, 

ajustada à realidade, que viabilize a resolução de problemas democráticos, tais como o 

facto de este Município não saber se pertence ao ciclo eleitoral de Viseu ou de Vila Real, 

para participar na resolução dos problemas da região. Corroborou da opinião do Senhor 



 
                                                                                                                                                                                 Fls. 

__________   
2012.02.28 

 
Livº . 10 

 
 
 

                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 

 

 

36

Presidente da Câmara quanto à necessidade da renovação da democracia ser realizada 

com conhecimento da realidade, o que deverá ser defendido perante os nossos 

governantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou se a agregação poderá ser realizada entre freguesias que não sejam 

contíguas, dando-se para o efeito como justificação os serviços e a centralidade 

conseguidos, como acontece com Aldeia de Nacomba e Moimenta da Beira. ------------------- 

----- Quanto à agregação da Junta de Freguesia de Paradinha e de Nagosa, observou que, 

apesar de não haver nada que a impeça, haverá um condicionalismo em caso de 

desentendimento, uma vez que a unidade técnica, se tiver que se pronunciar, irá propor 

uma agregação que respeite a centralidade de serviços. ---------------------------------------------- 

----- Relativamente à condução do processo, alertou para a obrigatoriedade de consulta da 

Câmara Municipal por parte da Assembleia Municipal, sendo que a apresentação de um 

modelo de reorganização por parte da primeira, dependerá do que for solicitado pela 

segunda. Tendo em vista um processo de reorganização participado, leal e correto, sugeriu 

que as freguesias que irão agregar emitissem um parecer baseado naquilo que é a voz do 

seu povo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Tomou a palavra o deputado Luís Martins, começando por observar que não foi 

comunicado aos deputados da Assembleia Municipal que o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal já tinha discutido a questão da reorganização territorial com os Senhores 

Presidentes de Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Questionou qual é a interpretação do Senhor Presidente da Câmara Municipal quanto 
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à premissa legal “consulta”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Alertou para o facto de que, se for a comissão técnica a decidir a reorganização do 

território deste Município, ela fá-la-á de acordo com os elementos orientadores constantes 

no n.º 2, do artigo 3.º, da proposta de lei em apreço, de acordo com o qual, a agregação 

nos municípios do nível 3, deverão ter como referência mínima mil habitantes por freguesia 

sita em lugar urbano e de quinhentos habitantes nas outras freguesias, sendo que este 

Município tem doze freguesias com um número inferior a esse número de habitantes. ------- 

----- Assim, propôs a criação de uma comissão técnica, com representantes do executivo, 

das juntas de freguesia e da assembleia municipal, para dar apoio técnico e documental 

neste processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, numa alusão ao ponto da situação acerca do 

assunto versado, observou que provavelmente não haverá muita diferença entre a proposta 

de lei agora em análise e a lei que será publicada, no que à pronúncia da Assembleia 

Municipal diz respeito. Deste modo, apontou três hipóteses de trabalho: a primeira que 

passa pela constituição de uma comissão, a segunda, que lhe parece ter mais viabilidade e 

ser mais profícua em termos de resultados, que passa igualmente pela criação de uma 

comissão que trabalhe juntamente com os técnicos do Município e a terceira, que não 

gostaria de ver aprovada, que passa por deixar a unidade técnica, prevista na proposta de 

lei em análise, fazer a proposta de reorganização territorial deste Município. -------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal com o intuito de dar o seu 

contributo no sentido de aclarar algumas questões pertinentes entretanto colocadas. 
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Começou por sugerir que haja um consenso quanto à interpretação da proposta de lei em 

análise, esclarecendo que o número mínimo de quinhentos habitantes por freguesia sita em 

lugar não urbano é apenas um princípio orientador, que foi retirado do livro verde, sendo 

que o último, sim, previa efetivamente esse número como número mínimo de habitantes 

nesse tipo de freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, informou que, ao contrário 

do que acontecia no Livro Verde, a presente proposta não refere em nenhum momento a 

questão da necessidade de haver continuidade territorial para ser possível fazer uma 

agregação de freguesias, sendo, deste modo, possível agregar a Freguesia de Aldeia de 

Nacomba à Freguesia de Moimenta da Beira. Assim, observou que, ou se trata de um 

lapso do legislador e, nesse caso, a lei definitiva dará ênfase à continuidade territorial, ou o 

legislador desvalorizou essa questão, o que, no seu entender, faz todo o sentido, 

atendendo a que as fronteiras entre as freguesias têm cada vez menor importância. Ainda 

assim, constatou que, em caso de entendimento no sentido da referida agregação, seria 

possível mexer nos limites territoriais de modo a que as duas freguesias se tocassem. ------ 

----- Quanto aos Presidentes das Juntas das Freguesia indagarem qual é a voz da sua 

população quanto à questão da agregação, sublinhou que desde a primeira reunião que 

teve com os mesmos acerca deste assunto, sugeriu precisamente isso, pelo que está 

convicto de que eles já terão uma sensibilidade relativamente apurada acerca do assunto. - 

----- Em resposta ao deputado Luís Martins, observou que, se o legislador quisesse que a 

Câmara Municipal fizesse uma proposta, seria essa a palavra que colocaria na proposta de 
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lei em apreço, sendo de opinião que o legislador estipulou apenas à consulta da Câmara 

Municipal de modo a alargar o âmbito da preparação e da decisão da Assembleia 

Municipal, não retirando, no entanto, a possibilidade de a Câmara Municipal apresentar 

uma proposta.  

----- Sublinhou que a Câmara Municipal decidirá, em completo cumprimento da legislação 

em vigor, se, no seu seio, fará uma consulta ou uma proposta e qual o seu conteúdo, 

sendo que as indicações da Assembleia Municipal serão evidentemente bem acolhidas e 

respeitadas. Informou que apenas falará individualmente e informalmente com os Senhores 

Presidentes de Junta, se a Assembleia Municipal o mandatar para o efeito, uma vez que 

nunca o fez e que não considera que seja esse o melhor caminho. Quanto à proposta do 

Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, de a Assembleia Municipal apresentar 

primeiramente uma proposta e ter uma segunda proposta, no caso de a primeira não ser 

aprovada, informou não se opor, desde que esse seja o entendimento da Assembleia 

Municipal e que isso não comprometa a majoração dos 15% no Fundo de Financiamento 

das Freguesias que resultarem de agregação. Defendeu, no entanto, que seria conveniente 

primeiro esgotar as hipóteses de se conseguir apenas uma proposta que fosse do 

consenso de todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua concordância com a constituição de uma comissão com alguns 

elementos da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, para apresentarem uma ou 

várias hipóteses, a fim de serem debatidas por todos. -------------------------------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia constatou que apenas as Freguesias com 
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menos de cento e cinquenta habitantes é que terão a iniciativa de se agregarem a outras, 

uma vez que se trata de uma imposição legal, pelo que, tendo em vista uma solução o 

menos penalizante, sublinhou a necessidade de as mesmas freguesias se manifestarem 

quanto à posição das respetivas populações. Assim, sugeriu que seja a Câmara Municipal 

que faça essa consulta, atendendo a que possui mais recursos, e que desse igualmente o 

seu parecer, de modo a facultar esse estudo prévio à comissão que se vier a constituir. ----- 

----- A primeira secretária, Teresa Adão, apresentou como proposta da mesa da 

Assembleia Municipal, que a referida comissão seja constituída com um presidente de uma 

junta de freguesia com menos de cento e cinquenta habitantes, um presidente de uma 

junta de freguesia com mais de cento e cinquenta habitantes, um deputado – pode ser o 

deputado António Reis, o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara 

Municipal 

----- O deputado Paulo Silva alertou para o facto de os presidentes das juntas de freguesia 

com mais de cento e cinquenta habitantes também terem interesse  em propor a agregação 

com as freguesias com menos de cento e cinquenta habitantes, e não apenas o contrário, 

uma vez que há interesses de ambas as partes a nível territorial e de escala. ------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva comunicou que a consulta às freguesias 

com menos de cento e cinquenta habitantes já foi realizada por si e por alguns dos seus 

colegas, por exemplo pelo Presidente da Junta de Freguesia de Peravelha, quanto à 

Freguesia de Ariz. Informou ser de opinião que todas as freguesias com menos de cento e 

cinquenta habitantes deveriam estar representadas na comissão a constituir. ---------------- 
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----- A primeira secretária, Teresa Adão, a propósito da proposta do Presidente da Junta de 

Freguesia de Peva, sublinhou que os integrantes da comissão deverão realizar um trabalho 

conjunto de cooperação e não de defesa da situação particular da situação da sua 

freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O deputado António Reis não aceitou integrar a referida comissão. ------------------------- 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia comunicou que só integrará a referida 

comissão, caso nela estejam representadas as juntas de freguesia sitas em lugar urbano, 

as freguesias com mais de cento e cinquenta habitantes e as freguesias com menos de 

cento e cinquenta habitantes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posto isto, a primeira secretária, Teresa Adão, refez a proposta de constituição da 

comissão técnica, propondo que dela fizessem parte o Presidente da Assembleia 

Municipal, o Presidente da Câmara Municipal, o deputado José Agostinho Gomes Correia, 

a Presidente da Junta de Freguesia de Ariz e o Presidente da Junta de Freguesia de 

Leomil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posta à votação a referida proposta de constituição de uma comissão técnica para o 

acompanhamento do processo de reorganização territorial, a mesma foi aprovada por 

maioria, com trinta e um votos a favor e as abstenções do deputado Carlos Bento e do 

Presidente da Junta de Freguesia de Segões. ------------------------------------------------------------ 

----- O deputado José Agostinho Gomes Correia reiterou que só aceitaria integrar a referida 

comissão, se as três situações das freguesias estivessem representadas na mesma, 

sugerindo a integração do Presidente da Junta de Freguesia de Peva, como representante 
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das juntas de freguesia com mais de cento e cinquenta habitantes. -------------------------------- 

----- Passou-se, então, ao Ponto Cinco, do Período da Ordem do Dia, com vista à 

apreciação da declaração de utilidade pública da “Circular Rodoviária Externa Poente, 

Troço Dois”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal procedeu à leitura do modelo proposto pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal para a referida declaração: “A Assembleia 

Municipal de Moimenta da Beira reconhece a utilidade pública municipal da Circular 

Rodoviária Externa Poente, Troço Dois, entre a EN 226, KM 44,7 e o Parque Industrial de 

Moimenta da Beira. Mais deliberou, ainda, a Assembleia Municipal de Moimenta da Beira 

reconhecer que, quer a localização prevista, quer o seu projeto de execução, são os mais 

convenientes e adequados à prossecução do interesse público. A Assembleia Municipal de 

Moimenta da Beira reconhece também o interesse estratégico da intervenção em causa, 

para o desenvolvimento local e regional”. ------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por esclarecer que a declaração de 

utilidade pública versada se destina à desafetação da área em que o troço dois, que integra 

a aludida circular, incide na Reserva Ecológica Nacional. --------------------------------------------- 

----- Passou a apresentar o projeto supra identificado, da chamada Circular Rodoviária 

Externa Poente (CREP), informando que o troço um da referida circular tem início numa 

rotunda a construir em cima da curva da chamada rotunda do Manuel António, sendo que 

este troço faz a ligação à Quinta da Vitelinha, no caminho agrícola que liga Beira Valente a 

Aldeia de Nacomba. Esclareceu que é nesse caminho, encostado ao muro da Quinta da 
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Vitelinha, que atravessa a EN 226, onde está prevista a construção de uma rotunda que 

ligará o troço um com o troço dois. Esta rotunda servirá também para iniciar uma 

intervenção que terminará no aglomerado urbano de Leomil, concretamente no 

denominado “loteamento dos Barradas”, com a qual se pretende transformar o respetivo 

troço da atual EN 226 em arruamento urbano. Esclareceu que esta intervenção, no 

essencial, se traduz no acréscimo de um separador verde, com um metro e meio, entre a 

referida faixa de rodagem e o que será, em simultâneo, um passeio e uma ciclo via, que, 

por sua vez, terá dois metros e meio, incluindo mobiliário urbano, de modo, não só a 

permitir a mobilidade das pessoas entres esses dois pontos, a pé e de bicicleta, como 

também o desenvolvimento, em melhores condições, das atividades empresariais, 

atendendo a que, associada a este projeto, foi realizada uma proposta para a área 

empresarial da portela que terá uma ligação à área empresarial de S. Miguel, através do 

troço dois. Explicou que o troço dois, que liga a referida rotunda na quinta da vitelinha a 

uma outra a construir à entrada do Parque Industrial de S. Miguel, foi separado do troço um 

e da ligação entre a Quinta da Vitelinha e o Loteamento dos Barradas, em Leomil, uma vez 

que foi possível justificar a sua introdução numa medida relacionada com Áreas de 

Localização Empresarial, juntamente com a Ampliação do Parque Industrial e com o Centro 

de Desenvolvimento Empresarial. Quanto à tipologia do referido arruamento, informou que, 

entre a primeira rotunda, sita no centro da EN 226, e aquela que faz a ligação à futura 

ampliação do Parque Empresarial da Portela, o perfil da via será igual ao do troço um, ou 

seja, terá uma via com duas faixas de rodagem em cada sentido, com três metros e meio 

de largura cada uma das faixas, com um separador central, com dois metros de largura, o 
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qual suportará as infraestruturas no seu lado interior, sendo que, do lado que fica dentro da 

área urbana, fica um passeio e do lado externo, fica uma ciclovia e um passeio. Comunicou 

que, entre a segunda rotunda, dita do Parque Empresarial da Portela, e o Parque Industrial, 

não se justificava um perfil semelhante, uma vez que esse espaço será essencialmente 

uma via de pesados, para fazer a ligação entre a EN 226 e o Parque Industrial, pelo que 

essa parte do troço tem apenas duas vias, uma para cada lado, com três metros e meio 

para cada lado, existindo uma chamada “via de lentos” na parte que tem uma inclinação 

mais considerável, não tendo nem passeio nem ciclovia. Acrescentou que, do referido troço 

dois, também faz parte uma ligação entre a rotunda sita à entrada do Parque Industrial e o 

arruamento que neste momento constitui a Avenida Amadeu Batista Ferro. Esta proposta 

tem em vista dignificar essa ligação, relacionando-a também com o parque verde urbano e 

com o parque desportivo, que está em construção. Esclareceu que o referido troço tem mil 

setecentos e cinquenta metros, entre a rotunda da Vitelinha e o Parque Industrial e tem 

mais seiscentos metros entre a rotunda do Parque Industrial e a Avenida Amadeu Batista 

Ferro, tendo uma estimativa orçamental de € 1.683.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta 

e três mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo inscrições, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a 

declaração de utilidade pública da “Circular Rodoviária Externa Poente, Troço Dois”, tendo 

a mesma sido aprovada, por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------- 

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

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

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