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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E UM DE NOVEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E OITO ================================================ 

ACTA Nº 05/08 

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

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

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira conforme Convocatória previamente enviada a 

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

----- Teve o seu início pelas nove horas e trinta minutos, tendo a Mesa sido presidida pelo 

respectivo Presidente, António José Tojal Rebelo, secretariado por Maria Ondina Calhau 

Santos Freixo, Primeira Secretária e José Manuel Andrade Ferreira, Segundo Secretário. -- 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros da Assembleia 

Municipal: João Chiquilho, Rui Pedro Correia de Jesus, Domingos Manuel dos Santos 

Martinho e José de Jesus Pereira. --------------------------------------------------------------------------- 

----- No Período Antes da ordem do Dia Manuel Ferreira Pinto apresentou um voto de 

Pesar pelo falecimento da Senhora D.  Filomena Augusto Oliveira Silva, esposa do Vice 

Presidente da Câmara Municipal e Ondina Freixo apresentou um Voto de Pesar  pelo 

falecimento da Senhora D. Olga Natércia de Vasconcelos Adão, mãe do membro Teresa 

Adão Chaves, os quais foram aprovados, por unanimidade. ------------------------------------------ 

----- O membro Cristiano Coelho mostrou solidariedade com os Votos de Pesar 

apresentados, mostrou preocupação com as medidas adoptadas para Moimenta da Beira e 

qual  a repercussão destas opções daqui a 20 anos; alertou a Câmara para a prevenção 
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dos acidentes nas zonas sombrias, relembrou a existência do blog, sobre Moimenta da 

Beira que considera um espaço de debate e alertou para a necessidade de se pensar em 

formas alternativas ao IC26 e relembrou a necessidade de gravar as reuniões. ----------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva interpelou o Presidente da Câmara sobre 

a situação dos Pólos Escolares e relembrou a necessidade de colocar um Ecoponto em S. 

Martinho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pediu ainda para ser esclarecido sobre o ponto da situação do depósito em Soutosa e 

da variante entre Vila Nova de Paiva e Moimenta da Beira. Questionou ainda  sobre as 

medidas tomadas para Moimenta da Beira ser elevada a cidade e pediu esclarecimentos 

sobre a Polícia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Alvite perguntou ao Presidente da Câmara se 

já foram tomadas algumas medidas para a efectivação de uma loja do cidadão em 

Moimenta da Beira. Relativamente ao dia do Idoso, referiu que não correu muito bem tendo 

em conta a escassez do tempo com que as Instituições foram contactadas. Lamentou o 

facto  dos Idosos terem pago o almoço e sugeriu que chegou o momento de se começar a 

pensar numa alternativa ao IC26, nomeadamente numa ligação à A24. --------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta associou-se aos Votos de Pesar 

apresentados. Reiterou a problemática do Bairro da Corujeira, onde existe um problema de 

discriminação social e de salubridade pública, e que urge resolver-se com a maior 

brevidade possível. Pediu esclarecimentos sobre o ponto de situação da elevação de 

Moimenta a cidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O membro Hildérico Coutinho realçou a importância do turismo para a região e 

questionou o Presidente da Câmara se já pensou em contactar as revistas da 

especialidade para divulgação do nosso Concelho. Sugeriu que os circuitos para os 

caminhantes sejam incluídos  nos sites  da Câmara Municipal. -------------------------------------- 

----- António Tojal manifestou o seu desacordo com a posição tomada por Sidónio 

Clemêncio relativamente ao IC26, nomeadamente na hipótese de ligação à A24, uma vez 

que esta alternativa mataria definitivamente o IC26. ---------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara referiu que e intervenção de Cristiano Coelho, embora 

pertinente, não sugeriu nada de novo e realçou que as opções tomadas pela Câmara estão 

enquadradas estrategicamente, dando como exemplos o Parque Industrial, o desporto e a 

Educação . Defendeu que todas as intervenções têm que ser concertadas a nível regional e 

não apenas local. Quanto ao IC26 nas últimas reuniões foram apontadas algumas das 

preocupações do Município e foi dito que até Dezembro haveriam novidades, 

nomeadamente quanto ao impacto ambiental. Referiu ainda que o SUB continua encravado 

devido a indefinições  superiores. Relativamente aos Centros Escolares apenas as salas de 

aula de Moimenta da Beira estão financiados, cabendo à Câmara assumir os terrenos. 

Referiu ainda que todos os outros Centros Escolares vão ser feitos, aproveitando todos os 

espaços escolares tendo sido as candidaturas  feitas com estudo prévio. ------------------------ 

----- Relativamente à elevação  de Moimenta da Beira a cidade tem de haver outros 

recursos de equipamentos para depois se poder efectivar a candidatura. Quanto à Polícia 

Municipal o Presidente da Câmara informou que a proposta foi reprovada tendo-se aberto 

uma nova candidatura. Defendeu ainda que a Polícia Municipal não se pode substituir à 
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GNR. Quanto à Loja do Cidadão, defende que não é uma prioridade, uma vez que, vai 

levar à diminuição de trabalho  dos serviços que já existem. Assim, defende que a loja do 

cidadão deve trabalhar em colaboração com a Câmara Municipal. Quanto ao dia do Idoso, 

acha a ideia interessante, todas as Instituições foram convidadas e  foram as próprias que 

decidiram contribuir com € 4,00 por pessoa. A Câmara pagou alguns alimentos que foram 

confeccionados na cantina da Escola Secundária a quem agradecem, tal como ao Centro 

de Saúde cuja intervenção foi muito importante e oportuna. Relativamente à alternativa ao 

IC26 concorda com a posição defendida por António Tojal, argumentado que não podemos 

continuar a perder protagonismo e que não se deve andar a desperdiçar dinheiro com 

ligações secundárias. Quanto ao Bairro do Corujeira, a Câmara vai adquirir um terreno, 

para ser desenvolvido um loteamento social. Relativamente às questões levantadas por 

Hildérico Coutinho o Presidente da Câmara referiu que o complexo turístico de Leomil foi 

escolhido para um concurso internacional, Informou ainda, que foram criados três circuitos 

pedestres e alguns urbanos que já estão sinalizados e que futuramente serão integrados 

no circuitos internacionais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Teresa Adão agradeceu todo o apoio dado aquando do falecimento da  sua 

mãe assim como o voto de pesar. ----------------------------------------------------------------------------        

Entrou-se no ponto Um da ordem do dia, que refere a “ Adesão ao Pólo Turístico do Douro 

e Aprovação dos Estatutos”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após esclarecimentos apresentados pelo Senhor Presidente da Câmara iniciou-se um 

período de discussão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O membro Alcides Sarmento defendeu que devemos definitivamente virar todas as 

nossas energias para Viseu e deixar de vez Vila Real. Se este rumo for seguido irão ser 

polarizadas diferentes valências, nomeadamente na educação, caso contrário Moimenta da 

Beira daqui a 20 anos será uma zona incaracterística. Defendeu que o Governo não pode 

continuar a interferir no turismo local e que deveria deixar essa área para os técnicos 

locais. Afirmou que vota contra esta adesão e que não nos devemos associar com quem 

não devemos estar. Argumentou ainda que até aqui temos sido marginalizados em termos 

turísticos pela região Douro Sul. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Cristiano Coelho considera importante esta adesão, no entanto, a grande questão é o 

que temos de distinto para oferecer aos visitantes, é muito pouco. Os empresários ligados 

aos turismo devem reunir-se para definir estratégias relativamente ao que temos de 

diferente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva defende que Moimenta da Beira tem para 

oferecer ao Douro a serra, e questionou  o que o Douro  tem para oferecer a Moimenta. 

Lamentou que nós tenhamos que pertencer ao Douro uma vez que as nossas raízes são 

na Beira e que por isso vai votar contra. -------------------------------------------------------------------- 

----- António Tojal informou que houve uma tentativa para definir outras áreas, 

nomeadamente com a criação da área Metropolitana de Viseu. Defendeu que embora não 

estando bem em Vila Real, é preferível sermos diferentes no Douro, o que nos poderá 

trazer algumas vantagens do que sermos aquilo que somos na zona Beirã. Propôs que se 

devia criar uma comissão para elaborar uma moção no sentido de que Moimenta da Beira 
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tem um entendimento de base sobre estas matérias o qual deveria ser consensual para se 

apresentar com força junto das entidades que regulam esta área do turismo. ------------------- 

----- O membro Hildérico Coutinho compreende as ideias defendidas por Alcides Sarmento, 

no entanto, defende que é melhor estar na cauda duma zona em desenvolvimento do que 

inserido numa zona que parou. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Teresa Adão questionou se o ponto um é apenas a aprovação dos 

estatutos, então devemos apenas discutir esse aspecto. ---------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia informou que temos que aprovar os estatutos e aprovar 

ou não a adesão.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara afirmou que todo este movimento tem um caris partidário, no 

entanto, temos uma matriz regional, com vocações específicas para cada região. 

Argumentou ainda que a maior parte das regiões têm produtos que se misturam, mas cada 

um com as suas particularidades, defendeu que todas as valências têm que ser 

organizadas para terem expressão a nível nacional, como são por exemplo os granitos de 

Ariz que são já um produto certificado. Defendeu que não temos alternativa à ligação Douro 

Sul e informou que já está aprovado um pacote financeiro para os municípios se 

candidatarem e que temos que preparar o futuro desde já. ------------------------------------------- 

----- Joaquim Filipe questionou o que é que o município tem ganho com as constantes 

adesões a outros municípios  esta adesão e as outras que se fizeram são uma porta aberta 

para numa futura regionalização nos empurrarem para o Douro. Defendeu que estas 

comissões são meramente para pagarem favores políticos e pelos estatutos se pode 

deduzir que vai haver uma série de órgãos que vão integrar muitas pessoas. -------------------     
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----- Posto à votação foi deliberado por Maioria, com 16 (dezasseis) votos a favor, 9 (nove) 

votos contra e 9 (nove) abstenções, aprovar os referidos estatutos e a sua adesão. ----------- 

----- Entrou-se no Ponto Dois da Ordem do Dia que refere “Adesão á Comunidade do Douro 

– Aprovação dos Estatutos e Eleição dos Representantes da Assembleia na Assembleia 

Intermunicipal do Douro”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Presidente da Mesa da Assembleia esclareceu que a adesão já ocorreu em Abril de 

2008, que os Senhores Presidentes de Junta não podem ter direito a voto nem serem 

eleitos de acordo com a Lei e o município de Moimenta será representado por cinco 

elementos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara referiu que com a matriz da comunidade urbana, nasce a 

comunidade intermunicipal. Há neste momento um pacote de 50 milhões para 

investimentos, algumas variantes, equipamentos culturais e pólos escolares. Terá que 

haver uma espécie de acordo de cavalheiros para haver 3 milhões de euros de FEDER  

caso contrário terá que haver candidaturas que serão avaliadas. É um instrumento 

funcional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Os Estatutos da Associação são standartizados que podem ser ajustados e mudados 

há que ter em conta a disponibilidade das pessoas sem divisões partidárias. ---------------- 

----- O Presidente da Junta de Moimenta da Beira propôs e informou a mesa que na hora 

de votação dos estatutos sairá da sala como forma de protestos e como  argumentos do 

Senhor Presidente não convenceram, assumo esta  posição. ----------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha subscreve inteiramente o que foi 

dito por João Moura e assim que começar a votação sairá também da sala. --------------------- 
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O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil reitera a mesma posição. ------------------------

----- o membro Manuel Ferreira Pinto referiu que existe diferenciação entre Assembleia 

Municipal e Assembleia da República que fez a lei, faz a proposta no sentido de que é uma 

desconsideração para com os Presidentes de Junta e que se faça uma proposta de 

indignação para ser enviada a quem de direito, parece-lhe que também há alguma 

desconsideração para com os outros elementos que cá ficam, uma vez que a Assembleia 

Municipal não tem culpa nenhuma. --------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira referiu que com esta atitude 

colectiva quanto a nós e a meu ver não existe nenhuma falta de consideração para com os 

outros elementos. Esta nossa atitude assenta no que foi dito através dos tempos e que está 

em acta “Forma encapotada de retirar os poderes aos Presidentes de Junta”.  --------------                                    

----- Postos à votação foram os Estatutos aprovados por   Maioria, com 12 (doze) votos a 

favor, 2 (dois) votos contra e 15 (quinze) abstenções. -------------------------------------------------- 

----- Foi apresentada uma lista constituída pelos seguintes membros: Membros efectivos, 

os Senhores ANTÓNIO JOSÉ TOJAL REBELO, HILDÉRICO JOSÉ LOPES PEREIRA 

COUTINHO, JOAQUIM FILIPE SANTOS RODRIGUES, MARIA TERESA ADÃO CHAVES 

e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO e, para membros suplentes, os 

Senhores JOSÉ MANUEL DE ANDRADE FERREIRA e FRANCISCO OLIVA TELES, tendo 

sido a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia propôs que uma comissão saída desta Assembleia 

apresente uma moção que será aqui discutida e que depois será superiormente  levada as 

instâncias superiores . Foram propostos os nomes de Alcides José de Sousa Sarmento, 
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Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho, António José de Macedo e João Paulo dos 

Santos Moura. A Moção deveria ser apresentada o mais rápido possível, já na próxima 

Sessão ou em Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Entrou-se no Ponto Três da Ordem do Dia que refere   “Designação do Representante 

da Comissão de Acompanhamento  Revisão do Plano Director Municipal de Moimenta da 

Beira”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia pensa ter obrigação de ser ele a acompanhar a referida 

Comissão e como suplente indica o nome do Presidente da Junta de Moimenta da Beira, 

sendo designada de lista A. ------------------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Junta de Freguesia de Peva não concorda com os nomes indicados e 

pensa que deveria ser um Presidente de Junta. ----------------------------------------------------------

------- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha apresenta a sua candidatura e 

como suplente Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, sendo designada de lista B. -----------

------  Postas a votação a Lista A obteve 17 (dezassete) votos a lista B obteve 11 (onze) 

votos, 5 (cinco) votos brancos e 1 (um) voto Nulo. -------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Câmara referiu que o PDM já estava ultrapassado, informou 

que a Câmara fez os fundamentos para a sua revisão e entregou a uma empresa de 

Aveiro. Todas as entidades que devem emitir os pareceres têm um prazo para a sua 

emissão. Há pessoas e técnicos desta Câmara já indigitados para acompanhar o processo,  

este é mais complexo, pois terão que ser apresentados uma carta geológica, impactos 

ambientais a outros níveis, vai integrar o ordenamento da albufeira, das florestas e outros. -                                      
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 ----- Entrou-se no ponto quatro da Ordem do Dia, que refere a “Protocolo de Colaboração 

com as Juntas de Freguesia no âmbito da Cooperação Técnica e Financeira”. -----------------

----- O Presidente da Câmara informou as Juntas de Freguesia podem avançar com as 

candidaturas, para que possam ser integradas no  orçamento.-------------------------------------- 

------ O Presidente da Junta de Freguesia de Peva deixa uma recomendação ao Senhor 

Presidente, congratulou-se, a Câmara está de parabéns. Estes Protocolos são bons para 

as Juntas mas são como chapéus de chuva. As Juntas normalmente chegam ao fim dos 

protocolos com derrapagens, ficam quase sufocadas e com uma agravante, no fim fique 

com uma falta de 2.000 contos. Faço uma recomendação: o dinheiro dos protocolos 

deveria ser obra feita dinheiro na mão ou então o presidente da Junta fica com problemas. -

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Alvite pensou que a alteração fosse mais 

profunda, e perguntou se uma demolição tem lugar nestes protocolos. Perguntou ainda se 

Junta com X de valor de protocolo poderia fazer dois protocolos no valor de um só. -----------

----- O Presidente da Junta de Moimenta congratulou a Câmara Municipal por ter uma visão 

excelente. Cópia mais ou menos fiel dos protocolos antigos, pagamentos a 60 dias as 

despesas tem que ser suportadas por inteiro pela Juntas até vir o dinheiro deixando-as às 

vezes completamente sufocadas. A Junta de Freguesia de Moimenta tem feito um bom 

trabalho de modo a investir os dinheiros públicos o melhor possível e lançou um alerta para 

a Câmara pôr os seus técnicos a acompanhar as obras. ---------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente salientou que tem preocupação com as Juntas de Freguesia, os 

Técnicos que são poucos são solicitados pela Juntas, paróquias, associações. As Juntas 

só podem candidatar-se a uma e não a duas obras o que parece contrariar a 
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regulamentação. Quanto aos pagamentos a 60 dias, se nos fizerem chegar 

atempadamente para poderem os serviços técnicos orçamentarem e organizarem os 

pagamentos e mediante factura faz-se o adiantamento. As demolições são sempre uma 

acção de reabilitação urbana. Quanto a fiscalização referiu o Senhor Presidente da Câmara 

que se todas as Juntas apresentarem ao mesmo tempo todas as obras será difícil à 

fiscalização dar a melhor resposta. ---------------------------------------------------------------------------

----- Posto a votação foi este ponto aprovado por unanimidade. -------------------------------------

----- Entrou-se no Ponto Cinco da ordem do dia que refere “ Fixação da Taxa do IMI – 

Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar para 2009”. ---------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Câmara justifica a medida que levou a Câmara Municipal 

baixar em 0,1% a taxa do IMI para o próximo ano. ------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta disse que a Câmara decidiu muito 

bem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Mário Torres disse que a Câmara está de parabéns com esta decisão e que 

o que se ouve é que  o critério de avaliação está mal estando o  povo cheio de impostos. A 

avaliação dos imóveis anda acima daquilo que eles valem. -------------------------------------------  

Posto a Votação foi este Ponto aprovado por Maioria com 33 (trinta e três) votos a favor e 1 

(uma) abstenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Entrou-se no Ponto Seis da Ordem do Dia que refere: “Participação Variável no IRS – 

Percentagem a aplicar para 2009”. ---------------------------------------------------------------------------

----- Posto a votação foi este ponto aprovado por unanimidade. -------------------------------------

----- Entrou-se no Ponto Sete da Ordem do Dia que refere “Aprovação do TMDP – Taxa 
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Municipal de Direitos de Passagem – Taxa a aplicar para 2009. -------------------------------------

----- Posto a votação foi este Ponto aprovado por unanimidade. -------------------------------------

----- Período de Intervenção do Público. --------------------------------------------------------------------

----- Usou da palavra a Senhora jornalista do novo Jornal Beirão  que convidou toda a 

Assembleia a sua leitura assídua do novo jornal, informando ainda a todos que o novo 

órgão de comunicação local irá para as bancas no próximo dia 28. --------------------------------- 

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das dezoito horas, da qual 

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