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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS DE FEVEREIRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZOITO =================================================== 

ATA N.º 01/2018  

========== Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 quarenta e cinco minutos, tendo a Mesa 

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

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

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

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal após cumprimentar todos os 

presentes, de imediato e dando cumprimento ao estipulado no n.º 1, do art.º 57.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, passou-se, então, à realização da chamada, verificando-se a 

presença dos seguintes membros: Alcides José de Sousa Sarmento, José Manuel de 

Andrade Ferreira, Maria Teresa Adão Chaves, Joaquim Filipe Santos Rodrigue, Fábio 

Ricardo Morgado Gomes, Fernando Manuel Trinta Lopes, Carlos Alberto de Meneses 

Bento, Maria Helena Coutinho dos Santos, Celita Maria Pereira Leitão, António José de 

Macedo, Sidónio Clemêncio da Silva, José Manuel Soeiro do Nascimento Correia Alves, 

António Manuel Pinto da Silva, Francisco Aurélio Santana Aguiar, Jorge Mota dos Santos, 

Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Délio 

Nelson Rodrigues da Mariana, Sidónio da Silva Meneses e os senhores Presidentes da 
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Junta de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos, de Arcozelos, António 

Eduardo Lopes Morgado, de Baldos, João Augusto Gomes Oura, de Cabaços, Hélio David 

Ribeiro dos Santos, de Caria - representante por delegação de poderes -, Armando Nunes 

Mota, de Castelo, Vitor Manuel Gomes de Carvalho, de Leomil, José Luis dos Santos 

Rosário, de Passô - representante por delegação de poderes -, Domingos Manuel dos 

Santos Martinho, da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, do Sarzedo, Eduardo de 

Carvalho Seixas, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, do Vilar, Fernando Manuel dos 

Santos Vilaça, da União de Freguesias Paradinha e Nagosa, André Trindade de Sousa, da 

União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes e da 

União de Freguesias Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa. ------------------------------ 

----- O senhor Presidente da Assembleia justificou as ausências dos membros da 

assembleia, Pedro Cláudio Pereira Martins, Susana Duarte Morais e o Presidente da Junta 

da Freguesia de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo Gomes. ------------------ 

------ Começou por esclarecer que a ata da sessão anterior não foi enviada e alertou para a 

situação de que, normalmente, a sessão de fevereiro é feita a partir da segunda parte do 

mês, mas, desta vez, teve de ser antecipada para a primeira parte do mês, daí o atraso 

verificado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Assim sendo, entrou-se no período Antes da Ordem do Dia e foi aberta uma ronda 

de inscrições, pelo que foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Carlos Alberto de 

Meneses Bento que, após os cumprimentos, solicitou esclarecimentos ao senhor 

Presidente da Câmara, tendo por base a legislação, sobre as ações a implementar para 

proteção da floresta. ===================================================== 
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===== De seguida, tomou a palavra o Presidente da Junta da União de Freguesias de 

Peva e Segões, Pedro João Jesus de Sousa, que, após ter cumprimentado todos os 

presentes, propôs um voto de pesar pelo falecimento de José Gomes Natário, antigo 

Presidente de Junta da Freguesia de Peva que esteve presente como convidado de honra, 

nas comemorações dos 40 anos do Poder Local, realizadas em Moimenta da Beira, sendo, 

nessa data, o Ex- Presidente de Junta de Freguesia mais idoso do concelho. ========== 

===== Usou, depois, da palavra o Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves que, após os cumprimentos, começou por referir que o assunto 

dos incêndios também o preocupa. Outra situação tem a ver com o registo de 

contentamento pela câmara ter ouvido a assembleia municipal, em relação aos cabos 

telefónicos na avenida 25 de Abril. =========================================== 

===== Então, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia José Manuel de Andrade 

Ferreira, que, após os cumprimentos, começando por solicitar esclarecimentos sobre o 

tema da limpeza à volta das casas, pedindo à Câmara Municipal para fazer uma 

sensibilização da população, no sentido de se perceber o que, realmente, é para limpar. 

Passando a outro tema, pretendeu saber se já tinha sido criado o Conselho Municipal da 

Juventude e, em caso afirmativo, a sua proposta era que fossem eleitos membros da 

assembleia municipal de cada partido para integrar esse conselho. --------------------------------

----- Por outro lado, apresentou uma proposta escrita do PPD/PSD, assinada por todos os 

proponentes, com o seguinte teor: “Para que a Assembleia tenha conhecimento do 

programa, estratégia e perspetivas das respetivas comissões, propomos a apresentação 

pelos membros desta Assembleia, de um relatório/síntese anual das atividades e avaliação 
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das comissões para as quais foram eleitos no mandato 2017/2021, nos órgãos onde a 

Assembleia Municipal tem representantes: 1 – Conselho Local de Educação; 2 – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses; 3 – Conselho Cinegético Municipal; 4 – 

Conselho da Comunidade do Aces Douro-Sul; 5 – Conselho Consultivo do IFEC; 6 – 

Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios; 7 – Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens em Risco; 8 – Assembleia Intermunicipal da Associação Regional de 

Municípios de Vale do Távora; 9 – Assembleia Intermunicipal da CIM Douro. ------------------- 

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

respeito”. ============================================================== 

----- De imediato, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal colocou à discussão a 

primeira proposta sobre o falecimento do senhor José Gomes Natário, agradecendo ao 

Presidente da Junta a iniciativa. A proposta foi colocada à votação e, por unanimidade dos 

presentes, foi aprovado o Voto de Pesar pelo falecimento do senhor, José Gomes Natário, 

dado que, no tempo em que viveu, deixou legado pessoal, tendo desempenhado, com 

lealdade e competência, as suas funções, como autarca, enquanto Presidente da Junta de 

Freguesia de Peva, durante os mandatos de 1976, 1979 e 1982 e, como representante da 

sua Freguesia, nesta Assembleia Municipal. Foi deliberado fazer chegar este voto de pesar 

à família. ============================================================== 

----- Passando à segunda proposta, foi aberta uma ronda de inscrições, tendo usado da 

palavra o Membro da Assembleia Célita Maria Pereira Leitão que, após os 

cumprimentos, questionou se o dito relatório seria de cada participante ou do órgão, por 

causa da exequibilidade, em função da periodicidade das reuniões. Então, tomou a palavra 
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a Primeira Secretária da Mesa da Assembleia, Maria Teresa Adão Chaves, que, após 

cumprimentar todos os presentes, referiu que acolhe com muita alegria esta proposta do 

deputado José Ferreira, mas não a interpreta como a Celita, exemplifica como poderá ser 

elaborado o relatório e apelida de muito pertinente esta proposta, pelo que vai votar 

favorável. No caso da CPCJ, o cuidado deve ser redobrado, porque são sigilosos os 

assuntos que lá se tratam, mas será sempre possível fazer um relatório e gerir o resumo 

das intervenções durante o ano civil transato, pois cada participante está preparado para 

fazer um relatório pessoal. ================================================= 

----- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia colocou a proposta à 

votação e foi aprovada, por unanimidade dos presentes.=========================== 

===== Por fim, para responder às questões que lhe foram formuladas, o Presidente da 

Assembleia deu a palavra ao Presidente da Câmara que, após os cumprimentos, 

esclareceu a razão da antecipação do calendário desta sessão, referindo que, por lapso, 

foram propostas e aprovadas listas para a representação da assembleia intermunicipal, 

quer na Associação de Municípios do Vale do Távora, quer na Comunidade Intermunicipal 

do Douro, nas respetivas assembleias intermunicipais, listas que continham os nomes de 

Presidentes de Junta de Freguesia. Ora, como a legislação não o permite, os 

representantes eleitos para estas duas instituições só podem ser membros diretamente 

eleitos pelo colégio, o que significa que terão de ser repetidas as votações e daí a 

antecipação da reunião. De seguida, em resposta à questão formulada pelo deputado José 

Ferreira, no que toca ao Conselho Municipal da Juventude, recordou que, em 2014, esta 

Assembleia Municipal pediu uma informação semelhante, mas a Associação Nacional de 
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Municípios levantou um conjunto de questões relacionadas com a legislação que suporta 

os Conselhos Municipais da Juventude, chegando, mesmo, a afirmar que a lei é 

inconstitucional, no sentido em que fere a autonomia dos municípios, concretamente a sua 

autonomia financeira. Na sequência das questões levantadas, através de várias circulares, 

a Associação de Municípios sugeriu a todos os Municípios Portugueses que não fossem 

empossados os Conselhos Municipais da Juventude. O próprio Provedor da Justiça 

pronunciou-se, concordando com a argumentação da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. Face ao exposto, não devem ser empossados os Conselhos Municipais da 

Juventude. No entanto, prometeu averiguar se há algum progresso no atinente à legislação 

que permita resolver as questões solicitadas. O Município de Moimenta da Beira, em 

conformidade com o referido, não deve empossar os membros do Conselho Municipal da 

Juventude, cujo regulamento aprovou em 2006. Em resposta às questões formuladas, 

especialmente, no que se reporta à proteção contra incêndios, preparou-se um trabalho 

para entregar aos Presidentes das Juntas de Freguesia para lhes pedir colaboração. Esta 

matéria é de grande complexidade e a atitude mais sensata é tentar não a simplificar em 

demasia, mas são necessárias ações muito justas e prolongadas no tempo. Em primeiro 

lugar, quis deixar uma palavra de condolências para as famílias das vitimas destas 

tragédias. Afirmou, ainda, que uma das razões que provoca grande dificuldade é que a 

floresta, em Portugal, nas últimas décadas, tem uma produtividade negativa, isto é, quem 

trata de floresta tem prejuízo por tratar da floresta o que faz com que as pessoas não 

estejam dispostas para tratar dela. É um grande erro retirar capacidade à agricultura, para 

podermos proteger a floresta. Não é possível manter a agricultura sem dinheiro, até do 



 
                                                                                                                                                                               Fl. 7 

 
                 __________   

                                                                                                                                                            2018.02.06 
 

                                                                                                                                                             Livº 16 
 

 
 

                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 

 

 

ponto de vista da gestão florestal. Nos projetos de defesa da floresta contra incêndios e nas 

ações concretas que se fazem, há o chamado mosaico. Os mosaicos são espaços, onde 

não pode haver floresta, para alí serem contidos os fogos. Não há melhores mosaicos do 

que a atividade agrícola e o mínimo é colocar na agricultura o dinheiro que havia de ser 

colocado nos mosaicos que não funcionam, porque os mosaicos, ainda que sejam grandes, 

não são suficientemente grandes para impedir as chamadas projeções. O problema pode 

solucionar-se, apostando mais na agricultura familiar, o que permite manter, no território, 

gente e atividades económicas. A solução é pegar nos recursos que existem e dar, de uma 

vez por todas, ao interior o que se justifica. Até 31 de março, deste ano, os privados têm de 

limpar à volta das suas edificações numa faixa de, no mínimo, 50 metros. Até 30 de abril, 

os privados têm de limpar as faixas de combustível à volta dos aglomerados urbanos num 

raio de, no mínimo, 100 metros. No caso de os privados não limparem, as câmaras 

municipais têm a obrigação de, entre 30 de abril e 30 de maio, limparem tudo. Isto significa 

que, quem determina que assim seja, não faz a mínima ideia do que está a falar, porque, 

na verdade, quem tem obrigação e quem tem possibilidades de proceder a esta limpeza 

são os privados e, se cada um limpar o seu próprio terreno, isto é viável, mas, se for a 

câmara a limpar por todos, não é viável, nem praticável de acordo com os prazos. O 

incumprimento, ainda que imparcial, determina, nos termos da lei, a retenção de 20% do 

FEF o que é completamente absurdo. Por outro lado, os municípios que têm maiores 

fragilidades em todos os aspetos, são os rurais, fragilidades financeiras e de promoção de 

um conjunto de atividades, mas também são aqueles que, pela natureza do território onde 

vivem, têm de proceder a maiores intervenções. Também há um conjunto de municípios 
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que, por não serem rurais, não têm sequer floresta e, portanto, nunca serão atingidos por 

nenhuma destas medidas, mas há um conjunto de municípios desenvolvidos no País, cuja 

dependência em relação ao FEF chega a ser nula. Assim, dificilmente poderá garantir que 

cumprirá tudo o que está previsto, mas garante que fará o melhor que puder, desde logo na 

sensibilização. Vai entregar um envelope a todos os presidentes das juntas de freguesia, 

onde consta o seguinte: ofício a pedir colaboração; um aviso, relativo apenas à primeira 

parte das obrigações, embora os presidentes de junta tenham na documentação que lhes 

vai ser fornecida toda a informação. Um dos avisos é para os párocos, alertando que, até 

15 de março, os proprietários devem limpar à volta das suas edificações, caso não o 

façam, as multas são altas. Quem não limpar até àquela data é obrigado a deixar que a 

câmara municipal limpe, é obrigado a pagar a fatura que lhe for apresentada da limpeza e, 

também, é obrigado a pagar a coima. Em caso de dúvidas, as pessoas devem contactar a 

câmara municipal. Num segundo momento, vão receber um outro aviso, semelhante a este 

que falará das tais faixas de gestão de combustível que são no mínimo, os tais 100 metros 

em volta das diversas localidades. Os presidentes de junta levarão um mapa da sua 

respetiva freguesia, que identifica para cada um dos aglomerados, exatamente, o que é 

que tem de ser limpo. Estes mapas fazem parte do plano municipal de defesa das florestas 

contra incêndios que está aprovado e em vigor no município. Nestes mapas, existem duas 

cores, na mais escura, é obrigatório limpar os espaços florestais, mas cada um dos 

proprietários irá avaliar se aquela área, em concreto, justifica ou não a limpeza. ---------------

------ O deputado José da Ferreira abordou a questão da limpeza, que é uma questão muito 

pertinente, mas está, ainda, em projeto de diploma a clarificação dos critérios aplicáveis à 
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gestão de combustível. Há uma lei que está em vigor que diz quais são os critérios, mas o 

Governo entende que há precisão de serem clarificados e impõe que: até 15 de março, isto 

esteja feito pelos privados; depois, até 30 de abril, seja a faixa de gestão de combustível e 

que, até 31 de maio, as câmaras tenham tudo feito, sem a aprovação pelo Governo, até 

hoje, dos critérios aplicáveis à gestão de combustível. Para todas as árvores, limpar 

significa, por exemplo, devastar ao ponto de as copas ficarem no mínimo a 4 metros, uma 

das outras. Limpar significa a árvore ser derramada pelo menos metade da sua altura até 4 

metros. Terminou a sua intervenção, dizendo que há algumas medidas em concreto que 

estão a ser tomadas e são positivas para, no futuro, podermos resolver este problema. 

Pediu a todos que tentem esclarecer, alertar as consciências da forma que lhes parecer 

mais adequada em função do interlocutor. Informou, também, que estarão a ser 

desenvolvidos esforços para que, no âmbito das Comunidades Intermunicipais, uma parte 

destas tarefas possa ser gerida em comum e estão a ser propostas duas medidas 

concretas: por um lado, a constituição de um gabinete técnico florestal intermunicipal que 

faça uma interação com os gabinetes técnicos florestais municipais. Uma medida positiva, 

porque cada um, ainda que esteja a desempenhar um bom papel, não o faz de forma 

suficiente e integrada. Hoje, os incêndios percorrem territórios de vários municípios e, as 

ações que têm de ser levadas a cabo para impedir que estes incêndios existam, 

necessariamente, têm de ser, também, ações de índole intermunicipal. Por outro lado, 

estarão em fase de constituição Brigadas de Sapadores Florestais, cujas funções serão 

diferentes das equipas de sapadores florestais que estão nos territórios. O facto de a 

CIMDouro ser muito grande, em termos de municípios e em termos de quantidade de 
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território, uma equipa é completamente insuficiente e, portanto, procurar-se-á que haja, 

pelo menos, duas equipas, uma para norte e outra para sul do Douro, para as respostas 

serem mais eficientes. As nossas organizações, os Bombeiros, as nossas equipas de 

sapadores florestais, toda a gente que se envolve na proteção civil, tem um papel que 

nunca é reconhecido, porque evitam que aconteçam as tragédias e, mesmo que as evitem, 

que são muitas, só se falará daquela que aconteceu e nunca se falará daquelas que foram 

evitadas. ==============================================================             

===== Interveio, de novo, o Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves, dizendo que ficou esclarecido quanto às medidas de base, 

concorda com o senhor Presidente da Câmara e comunga da visão que tem sobre as 

medidas a tomar, mas isso implica uma comissão política agrícola florestal realmente séria 

e feita por quem tem conhecimento de causa. Deste modo, entende que a Assembleia 

Municipal devia tomar uma posição oficial sobre estas medidas que não têm alcance no 

tempo, ou seja, poderão resolver em parte, num futuro muito próximo, mas a seguir vamos 

ter o mesmo problema. Realmente, isto passa por uma abordagem séria e fundada da 

visão que as pessoas têm do seu território, que possam e devam transmitir ao Governo, no 

sentido de fazerem ouvir a sua voz, para serem tomadas medidas adequadas a cada 

espaço territorial do nosso País. ============================================ 

===== Então, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Jorge Mota dos Santos, que 

após os cumprimentos, começou por concordar com o senhor Presidente, mas no que se 

refere à limpeza dos 100 metros, as pessoas limpam a ramagem e deixam ficar no chão e 

isso, no verão, ainda é mais perigoso. É outro rastilho. Refere que, no aviso, não está 
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acautelado, falta dizer às pessoas para retirarem a ramagem que sobra da limpeza das 

árvores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Também quer dar os parabéns à junta da sua freguesia ou à comissão de baldios, 

porque fizeram um excelente trabalho. Por outro lado, condena que tenha sido feito um 

estaleiro de combustível de madeira, que, se ficar no verão, decerto irá causar graves 

problemas. ============================================================ 

===== Com autorização da Mesa, o Presidente da Câmara esclareceu o senhor deputado 

que os critérios de que falou, dizem exatamente isso. O aviso diz apenas que têm de 

limpar, mas não descreve. É claro que as pessoas têm de saber o que é limpar e as 

pessoas têm a informação na junta de freguesia e na câmara municipal. E a respeito de 

não poderem ocorrer acumulações de substâncias combustíveis, lenha, mato ou sobrantes 

da exploração florestal ou agrícola, bem como de outras substâncias altamente inflamáveis, 

isto é o que diz a legislação. =============================================== 

===== De seguida, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Fábio Ricardo 

Morgado Gomes, que, após os cumprimentos, afirmou saber que está para ser criada uma 

Central de Biomassa, em Viseu, pelo que deve haver um esforço de todos para criar 

condições para levarmos os resíduos lá. Pediu ao Presidente para estar atento a isto e 

estudar uma maneira global para se fazer esse transporte. ======================== 

===== Por fim, tomou da palavra o senhor Presidente da União das Juntas de Freguesia 

Peva e Segões, Pedro João Jesus de Sousa, dizendo que só pretende referir que a sua 

junta já limpou aquelas áreas que, no fundo, são propriedade da junta de freguesia e 

também junto às povoações. Só lhe falta um local para limpar que se situa na localidade de 
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Segões. Quanto ao estaleiro, de facto os madeireiros terão de tirar a madeira, porque um 

madeireiro fez daquilo um estaleiro, mas já foi contactado. ======================== 

----- Não havendo mais inscrições, o Presidente da Assembleia informou que todos 

receberam um aditamento à convocatória que foi o ponto 8, referente à introdução da 

proposta dos deputados Unidos pelo Futuro. O Regimento diz que a marcação da data da 

convocatória deve ser com oito dias de antecedência, já com a agenda importa que os 

documentos vão antes dos dois dias. Como o pedido de agendamento veio dentro do 

prazo, o mesmo teve de ser considerado. ------------------------------------------------------------------

----- Agradeceu ao Presidente da Câmara as palavras, no atinente à eleição de presidentes 

de junta como representantes da Assembleia Municipal, mas acrescentou que a 

responsabilidade é da Mesa e de todos os membros da assembleia a quem escapou o 

facto, apesar de se ter falado no assunto. ===================================== 

----- Por fim, deu-se por encerrado o Período Antes da Ordem do Dia e deu-se início ao 

Ponto Um do Período da Ordem do Dia, Apreciação da informação escrita do Senhor 

Presidente da Câmara sobre a atividade do Município, nos termos da alínea c), nº. 2, artigo 

25º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------- 

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

foi dada a palavra ao Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do Nascimento 

Correia Alves, cuja intervenção ainda teve a ver com os incêndios e as faixas de 

combustível, tema que já tinha sido abordado e por não ter havido uma resposta concreta 

do senhor Presidente da Câmara, pretendia que fossem esclarecidos os pontos 4 e 5: “(…) 

no caso de os proprietários florestais não fazerem a tal intervenção que lhes é devida, a 
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câmara vai substituir (…)”. Resta a questão de se perceber se a câmara tem consciência 

desta situação, até porque grande parte dos proprietários destas faixas de combustíveis 

são pessoas de idade, pessoas que não vivem no município e que nem conhecem as suas 

propriedades. A câmara terá de estar preparada para tomar as devidas medidas para esta 

situação e, mesmo que não consiga na totalidade, algo tem de ser feito por causa da 

perigosidade e pela localização da faixa, contígua a habitações. ==================== 

----- O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara 

Municipal para responder às interpelações e começou por explicar que a lei não cria 

condições para a câmara antecipar os prazos para resolver os problemas. Em 30 dias é 

preciso limpar o que não se limpou em décadas e só se pode fazê-lo a partir do dia 30 de 

abril até 31 de maio. Não há empresas suficientes para resolver as limpezas a nível 

nacional. A câmara está atenta e vai munir-se dos meios que possa ter ao seu alcance 

para fazer o máximo possível, mas não pode resolver o que a transcende. Admite-se que 

70% dos proprietários vão fazer a limpeza que lhes compete, nos termos da lei, a câmara 

vai tentar dar resposta aos outros 30%. No dia 30 de abril, se o proprietário não puder ser 

contactado até lá, a câmara coloca um edital e, só a partir daí, é que faz o serviço. 

Portanto, há um conjunto de questões muito complexas, mas o objetivo é, por todos os 

meios, fazer o melhor possível para cumprir a lei e evitar que possam acontecer tragédias 

no próximo ano. ========================================================= 

----- Por fim, usou da palavra o Membro da Assembleia Municipal Francisco Aurélio 

Santana Aguiar que, após os cumprimentos, começou por dizer que, em maio de 2017, a 

quantidade de incêndios foi tão grande que duvida que as câmaras municipais consigam 
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fazer algum tipo de limpeza. Parece que quem fez esta lei não presenciou e nem está por 

dentro daquilo que se passa no nosso País. Recordou uma frase célebre do Secretário de 

Estado da Administração Interna que, no dia 15 de maio do ano passado, dizia que, desde 

janeiro até àquele dia, tinha havido perto de cinco mil intervenções. ================= 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal considerou apreciada a respetiva informação. 

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

de cinco membros, eleitos diretamente do colégio eleitoral da Assembleia Municipal, para 

constituir a Assembleia Intermunicipal da Associação Regional de Municípios do Vale do 

Távora – art.º 14.º, secção I, dos Estatutos  - Retificação de deliberação -----------------------

===== De imediato, o senhor Presidente da Assembleia solicitou a eleição de um 

substituto do Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelos, António Eduardo Lopes 

Morgado, que, por lapso, tinha sido eleito, na sessão ordinária realizada em vinte e um de 

dezembro do ano transato, para integrar a Assembleia Intermunicipal da referida 

associação. Havendo consenso, foi apresentado o nome do membro da assembleia 

Sidónio da Silva Meneses e procedeu-se à respetiva votação, por escrutínio secreto, 

verificando-se o resultado de dezassete votos a favor e um voto branco. -------------------------

DELIBERAÇÃO: Nesta conformidade, foi nomeado o membro da assembleia Sidónio da 

Silva Meneses, para integrar na constituição da Assembleia Intermunicipal da Associação 

Regional de Municípios Vale do Távora. ====================================== 

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

de quatro membros eleitos diretamente do colégio para integrar a assembleia 

Intermunicipal da CIMDouro – Comunidade intermunicipal do Douro – alínea b, do n.º 1, do 
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artigo 83.º, subsecção I, Capítulo III, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro- Retificação de 

deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===== O Presidente da Assembleia solicitou a eleição de um substituto do Presidente da 

Junta da Vila da Rua, Rui Pontes Pereira Lopes, que, por lapso, tinha sido eleito, na sessão 

ordinária realizada em vinte e um de dezembro do ano transato, para integrar a Assembleia 

Intermunicipal da CIMDouro. Havendo consenso, foi apresentado o nome do membro da 

assembleia Maria Teresa Adão Chaves e procedeu-se à respetiva votação, por escrutínio 

secreto, verificando-se o resultado de dezasseis votos a favor e dois votos brancos. ----------

DELIBERAÇÃO: Nesta conformidade, foi nomeada a membro da assembleia Maria Teresa 

Adão Chaves, para integrar na constituição da Assembleia Intermunicipal da CIMDouro. 

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

Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária de 

Moimenta da Beira – Apresentação do projeto ------------------------------------------------------------

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

Municipal que fizesse um breve esclarecimento sobre a apresentação deste projeto, o qual 

começou por fazer a apresentação em Powerpoint. Este projeto de Requalificação e 

Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira surge 

na sequência de um conjunto de requalificações que foram feitas pelo país ao abrigo da 

chamada Parque Escolar. O município de Moimenta da Beira chegou, inclusivamente, a 

fazer parte daquela que seria a quarta fase de intervenção da Parque Escolar na 

requalificação da escola básica e secundária, projeto que se pretende implementar, agora. 

Existem algumas diferenças significativas, porque o financiamento que estava disponível 
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na Parque Escolar para o efeito teria uma dotação financeira superior a dez milhões de 

euros. Hoje, está disponível um financiamento que tem de rondar os dois milhões de euros. 

Ainda assim, há, nesta solução, algumas vantagens, desde logo, a possibilidade de o 

projeto ser implementado pela câmara na sua totalidade, celebrando um protocolo com o 

Ministério da Educação, ao abrigo do qual, o município tem a responsabilidade de elaborar 

o projeto de requalificação, depois proceder à adjudicação e acompanhar a obra. Este facto 

significa uma maior eficiência na utilização deste dinheiro público do que se faria, se fosse 

à distância e por outras organizações. Desse protocolo depende, também, a obrigação de o 

município se articular com a Dgeste e a Direção Regional de Educação do Norte, que dão 

pareceres sobre o projeto. Este projeto foi feito com a colaboração da própria Dgeste o que 

assegura a introdução de várias alterações, de acordo com as melhores práticas que 

resultam do conhecimento que aqueles elementos têm e que beneficiarão o resultado. Este 

projeto tem a participação de toda a comunidade escolar de Moimenta da Meira, 

designadamente, do Diretor do Agrupamento, da Direção, dos Professores e dos restantes 

colaboradores do Agrupamento, o que significa que há boas condições para este projeto ter 

qualidade, apesar das restrições financeiras. Espera-se e deseja-se que esta requalificação 

seja capaz de manter em boas condições a escola básica e secundária para as próximas 

duas décadas. O objetivo desta intervenção é que o complexo escolar cumpra as 

exigências curriculares do ensino básico e secundário e constitua uma referência na malha 

urbana local e que, ao mesmo tempo, faça a implementação de medidas corretivas, 

nomeadamente, as relacionadas com a eficiência energética e com outras. O edifício, 

assim entendido na sua globalidade, será adaptado às normas técnicas de todas as 
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acessibilidades e boas práticas em vigor que estão tipificadas na legislação que regula esta 

matéria. Estes edifícios, pela geometria e pela inserção na malha urbana, são edifícios com 

alguma notabilidade na arquitetura global. Portanto, o reforço que se pretende dar às 

fachadas, por exemplo, significa também melhorar esta qualificação do espaço local que 

não deixa de ser importante. A proposta, no essencial, é relacionada com uma alteração 

funcional de cada um dos edifícios existentes, fazendo com que os blocos 1, 2, 3 e 4 

sejam, efetivamente, edifícios destinados a salas de aulas, para que os alunos possam ter 

as suas atividades próprias letivas. O bloco 6 mantém uma função semelhante à que tem 

atualmente, embora requalificado, e o bloco 5 tem uma intervenção mais profunda, mais 

ampliada e funcionalisante. Vai passar a haver uma área de acesso público mais franco, 

mais direto, onde estarão todas áreas com os professores e com os alunos não na 

atividade letiva, com os encarregados de educação e também será construído um pequeno 

auditório com cento e dez ou cento e doze lugares que melhora as condições para um 

conjunto de atividades. No bloco 6, será construída uma sala polivalente de maior 

dimensão que permite um conjunto de atividades que a escola realiza com alguma 

regularidade. Também se procurará estabelecer uma nova relação com a entrada e a saída 

dos edifícios, tornando-os mais acolhedores e a portaria será toda requalificada e 

melhorada o seu respetivo funcionamento. Atualmente, a circulação entre todos os edifícios 

é feita no exterior, apenas com uma cobertura. Esta proposta torna essa área em espaço 

interior, permitindo que a comunidade que alí se encontra, todos os dias, não tenha de sair 

do edifício em nenhuma circunstância para se deslocar, entre os diversos blocos, tornando 

o funcionamento mais agradável. Além disso, aquele espaço permite ter algumas funções, 
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designadamente, funções de recreio, de lazer, o bar dos alunos, a papelaria. Dado que 

aquela área vai ter espaços avantajados, vai fazer com que, na escola, seja possível estar 

em condições mais propícias. Desta intervenção, resulta um aumento do número de salas 

para mais cinco, porque são requalificados os quatro blocos que passam só a ter salas de 

aulas e um laboratório o que permite aumentar, em cinco, o número de salas de aulas, não 

diminuindo as condições de funcionamento, nem de funcionalidade de nenhum dos outros 

espaços, pelo contrário. Fez-se uma análise sala a sala, equipamento a equipamento, para 

que cada um dos espaços fosse dotado de melhores condições do que aquelas que 

existem atualmente. Houve a preocupação de colocar uma plataforma elevatória entre os 

dois pisos do bloco 5, numa perspetiva de maior acessibilidade ao público geral, e, em 

particular, as pessoas com mobilidade mais condicionada ou mais reduzida. Para além da 

requalificação do recinto escolar, há acessibilidade melhorada em termos de cumprimento 

da lei, indo um pouco mais além dessa obrigação. Os blocos mantêm-se todos com dois 

pisos, com a exceção do bloco 6. Há uma relocalização dos balneários de apoio ao polo 

desportivo. Existe uma interligação entre os cinco volumes, com uma área de quase mil 

metros quadrados. O bloco 5 tem uma ampliação em 650m2 que comportará as áreas 

administrativas e permite centralizar todas as áreas de caráter público e de docentes. Esta 

abordagem facilita, por um lado, as acessibilidades das pessoas que vão à escola e, por 

outro lado, resguarda, de alguma maneira, as áreas de salas de aulas. O piso 0 é 

destinado às áreas administrativas – bar e sala dos docentes, biblioteca, sala de 

atendimento aos pais, auditório.  No piso 1 – direção, sala de trabalho dos professores, 

centro de formação e o centro qualifica. Este edifício possui uma plataforma elevatória para 
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facilitar a acessibilidade de todos. Todos os outros mantêm-se com a área atual, com salas 

de aulas e laboratório, com a exceção do bloco 6 que sofre uma intervenção mais 

profunda, é reformulada a sala polivalente, vai passar a ter um espaço amplo e 

requalificado para possibilitar a instalação de um palco para diversas atividades. Além do 

mais, é criado um volume de condições sanitárias e reformulado todo o pavimento no 

refeitório. Há um conjunto de alterações que são comuns a todos os blocos, por exemplo, 

todas as instalações sanitárias serão reformuladas, todos os pavimentos das salas serão 

substituídos, todas as caixilharias e estores exteriores serão substituídos, serão 

implementadas novas medidas de segurança contra incêndio com a construção de 

medidas adequadas que a legislação prevê e que são usuais nestes casos, para além da 

instalação de painéis para águas quentes sanitárias. Nos espaços exteriores, vai haver 

uma completa requalificação daquele espaço, haverá eliminação de barreiras 

arquitetónicas, vai ser criado um espaço coberto junto de todas as saídas, vai ser 

repavimentado todo recinto escolar e haverá recolocação de novo equipamento, 

nomeadamente, bancos e papeleiras. O recinto escolar mantém um pouco mais de catorze 

mil metros quadrados, a área bruta de construção passará a ser de sete mil e quatrocentos 

metros quadrados, sendo que o Piso 0 terá quatro mil seiscentos e setenta e seis metros 

quadrados e o Piso 1 dois mil setecentos e quarenta metros quadrados. -------------------------

------ Esta requalificação tem uma estimativa orçamental de dois milhões duzentos e 

setenta e três mil euros. Admitindo que a obra fosse mesmo o que está na estimativa, o 

financiamento terá a seguinte distribuição: Fundos Comunitários, um milhão e setecentos 

mil euros, Ministério da Educação, cento e cinquenta mil euros e Município de Moimenta da 
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Beira, quatrocentos e vinte e três mil euros. Salientou, ainda, que a Escola Básica e 

Secundária de Moimenta da Beira pertencem ao Ministério da Educação que é quem 

menos dinheiro põe na requalificação. Pode parecer um exagero ser a câmara a colocar 

três vezes mais que o próprio dono, mas era a única opção para que esta requalificação, 

que é uma das seis requalificações no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Douro, 

viesse a ser feita. ======================================================= 

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

tendo dado a palavra ao Membro da Assembleia Municipal José Manuel do 

Nascimento Correia Alves que começou por congratular-se com uma obra deste género, 

até porque está em causa a educação. O investimento que a câmara fará terá retorno a 

breve prazo, com as pessoas formadas nesta escola, com melhores condições e com mais 

gosto de lá andar. Se ainda fosse a tempo, gostaria de tornar esta escola num espaço de 

referência, no sentido da ecologia, fazendo dela um edifício eco-friendly, por isso chamou a 

atenção para a questão do aproveitamento da energia solar e da energia elétrica. A 

produção da própria energia é bastante simples e acessível e, também, deve equacionar a 

questão do uso da água. Este edifício fica  acerca de duzentos metros de uma grande 

nascente que é a da Alagoa e permitir-lhe-á, de uma forma muito simples, com uma 

conduta e uma pequena bomba, alimentar, por exemplo, a rede de rega, a boca de 

incêndios, e todo o uso de água não potável poderia vir da Alagoa. ================== 

===== De seguida, usou da palavra o Membro da Assembleia Municipal António José 

de Macedo que, após os cumprimentos, começou por referir que o projeto é bastante 

interessante e, se foram envolvidos os profissionais que lá trabalham, de certeza que o 
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projeto irá refletir essas preocupações que, decerto, fizeram chegar a quem esteve a fazer 

o projeto, sendo uma escola com algum tempo, está a precisar de ser requalificada. 

Todavia, pretende chamar a atenção para a escola onde trabalha, a EB1 de Moimenta da 

Beira, que é nova e está a funcionar há cerca de cinco anos, mas com alguns erros e falta 

de espaços cobertos para as crianças brincarem em tempo de chuva, de frio e de calor, 

obrigando-as a passar os intervalos nos corredores. Portanto, aquela escola precisava, 

também, de ser pensada ou de estar nas preocupações das entidades competentes para 

poder criar melhores condições para aqueles miúdos, pelo que apela às entidades 

competentes para não pensarem só na escola Básica e Secundária, mas para terem 

alguma atenção a estas pequenas falhas que existem na EB1. Para além disto, não existe 

um espaço condigno para se fazer uma festa com os alunos, ou receber os pais, ou as 

entidades, ou pessoas para qualquer atividade que alí seja feita. Não há um auditório, 

sendo algumas atividades realizadas na cantina, que não oferece condições para isso. 

===== Então, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Municipal Fernando Manuel 

Trinta Lopes que, após os cumprimentos, referiu que se congratula com o investimento 

que a câmara municipal pretende fazer na educação e no futuro, mas gostaria de obter dois 

esclarecimentos: o primeiro tem a ver com a estrutura física da obra referente àquele 

espaço de ligação entre blocos - qual o material que vai ser usado e se tem visibilidade 

para o exterior - o segundo aspeto tem a ver com os valores estipulados para a obra. A 

obra está orçamentada em dois milhões e tal de euros, com uma comparticipação da 

câmara municipal, porém, se houver uma derrapagem orçamental, qual será o valor que a 

câmara vai despender. =================================================== 
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===== O Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Presidente da 

Câmara Municipal que começou por responder ao deputado José Manuel Correia Alves, 

dizendo que pediu ao Ministério da Educação que permitisse que todos os valores 

relacionados com a eficiência energética, que serão centenas de milhares de euros, 

pudessem ir diretamente para o programa de eficiência energética. Também foi pedido que 

fosse permitido fazer exatamente o que o deputado acabava de sugerir, colocar painéis 

solares, naquilo que fosse viável do ponto de vista técnico para baixar a fatura energética, 

no entanto a Secretária de Estado respondeu à questão com agrado, dizendo que isso 

seria útil, mas advertiu para o facto de a responsabilidade dela se fechar no Ministério da 

Educação, uma vez que os Fundos disponíveis para aceder à eficiência energética são da 

responsabilidade de outro membro do governo, não podendo assumir aquele compromisso. 

---- Quanto às questões colocadas pelo deputado António Macedo, referiu que está de 

acordo quando ele diz que, naquela escola há pequenas falhas, e prometeu que irão sendo 

corrigidas. O Centro Escolar de Moimenta da Beira é muito qualificado e responde bem às 

necessidades, no entanto há algumas situações que não estão a correr como seria 

desejável, mas serão corrigidas em breve. Há uma justificação para elas se manterem 

ainda, é que existe o constrangimento de qualquer alteração só poder acontecer depois de 

o município receber a obra. Neste momento, o Centro Escolar, já é do município. Foi, 

ainda, preciso deixar decorrer o tempo necessário para que todas as vistorias fossem 

feitas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao deputado Fernando Trinta, respondeu que todas aquelas áreas 

serão envidraçadas, os vidros são rebatíveis e podem abrir. Quanto à questão dos valores, 
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se não for executado o projeto que está proposto, não será recebida a verba destinada a 

financiamento. Se houver derrapagem, a Câmara tem de pagar a 100%. Não pode garantir 

que, no fim, a obra tenha o custo que previsto, mas não pode ser uma derrapagem 

significativa. Com o orçamento apresentado, a câmara irá fazer o melhor que puder. ===== 

----- Por fim tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia, referindo que, em 

termos de educação, vale a pena este investimento. A câmara teve a preocupação, com a 

equipa projetista e com a DGEstE, que fosse alcançado um bom projeto. Os próprios 

técnicos da DGEstE deram um parecer quase imediato favorável pela surpresa que 

tiveram, em termos daquilo que foi conseguido pela equipa projetista que, acima de tudo, 

conseguiu interpretar muito bem tudo aquilo que era o grande desígnio do que se pretendia 

para a conversão e a modernização da Escola Básica e Secundária. ================= 

DELIBERAÇÃO: Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

a Assembleia Municipal tomou conhecimento. ================================== 

===== Então, passou-se para o Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia Regeneração 

Urbana – Reabilitação do Largo General Humberto Delgado e sua envolvente – 

Apresentação do estudo prévio. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

apresentação é em Powerpoint com o projeto de reabilitação que se insere na chamada 

regeneração urbana que tem financiamento comunitário. O financiamento para a 

regeneração urbana, uma vez mais, distinguiu muito negativamente os municípios de 

menor dimensão, aliás, é uma situação que é inadmissível. Existe uma relação entre o 
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valor de financiamento e o número de pessoas a beneficiar, isto é, um município que tenha 

muita gente tem uma capitação superior aos municípios de menor dimensão. Os 

municípios reclamaram de forma veemente, junto da Comissão de Coordenação Regional 

do Norte, quanto a esta matéria, mas, até agora, não se obteve provimento. Informou que 

propôs, na CIMDouro, que nenhum município aceitasse verba nenhuma, mas essa sua 

proposta não foi aceite, porque acharam melhor ter um milhão do que nada. Nesta 

circunstância, o município de Moimenta da Beira programou uma área de regeneração 

urbana, concretamente nas áreas históricas de Moimenta da Beira, Alvite e Leomil, por, 

anteriormente, terem planos gerais de urbanização. Se for viável em termos técnicos, será 

alargada a incidência das áreas de reabilitação urbana, até porque essas áreas terão 

impactos, também, nas atividades privadas. A opção foi reabilitar o Largo General 

Humberto Delgado e a sua envolvente. Ao mesmo tempo, pretende-se requalificar, para 

efeitos do consumo energético, o edifício dos Paços do Concelho. Moimenta precisa de 

passar a ter uma praça pública de dimensão adequada, para isso, tem de deixar de ter dois 

espaços de jardim que, apesar de bonitos, são pouco utilizados por não terem condições 

de utilização, especialmente, pela sua dimensão individual e, também, por estarem 

confrontados com passagens permanentes de trânsito automóvel no centro. O objetivo 

central é fazer uma praça o maior possível, apesar dos diversos constrangimentos. Através 

da requalificação energética do edifício, recorrendo a um instrumento que se chama 

acelerador de investimento, foi possível recolher mais cerca de setenta mil euros do que 

estavam previstos. A intervenção resume-se, sensivelmente, a doze mil metros quadrados 

e abrange a praça General Humberto Delgado, Fernão Mergulhão, a interceção da Av. 25 
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de Abril, a Rua Aquilino Ribeiro, com a rua 31 de Janeiro e com a praça Comandante 

Requeijo. Procura-se, não apenas ter uma praça grande, dentro das limitações existentes, 

mas que essa praça tenha uma ligação fácil com todas as outras praças à volta. --------------

----- Assim, a praça à frente do Tribunal Fernão Mergulhão vai ficar com um declínio 

constante de 5%. As escadas vão desaparecer e passa a ser uma única praça. Ao mesmo 

tempo, vai haver uma ligação à praça Comandante Requeijo, através da interceção de 

áreas de rampa que permitam mobilidade mais facilitada e, também, a previsão de uma 

abertura, que não será feita para já, mas que será feita no futuro, para ligar o que é hoje a 

Quinta do senhor Manuelzinho Gomes, - aquela área que está nas traseiras de todos os 

edifícios da Av. 25 de Abril - que justifica uma abertura ou uma ligação a esta praça. 

Progredir para aquela área verde não é imediato. Portanto, haverá uma ligação entre um 

conjunto de praças que, ao mesmo tempo, possam ser acedidas sem terem interferência 

de viaturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- As Bombas de Gasolina mantém-se. Os edifícios da Câmara e do Tribunal vão ter 

facilidade de acesso, a partir de uma rampa que vai ser construída em volta do edifício e 

fará com que as pessoas possam circular dentro das previsões legais, isto é, com menos 

de 6% de inclinação. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Os objetivos da requalificação ou da reabilitação são criar uma unidade de paisagem 

unificada entre estes espaços, criar uma praça ampla que tem de ser um espaço urbano 

multifuncional e inclusivo em que vai haver diversas funções nesta praça, facilitando a 

mobilidade a todos os cidadãos. Há o objetivo ecológico que tem a ver com o espaço 

integrado dentro da malha urbana que tem preocupações ecológicas e de consumo, 
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designadamente águas. Esta praça, que depois é complementada com as outras praças 

que já existem, é um espaço de socialização e valorização do património unificado, criando 

um espaço inovador que integra diversos princípios de sustentabilidade. Há um conjunto de 

condicionantes ao projeto, desde logo a dimensão e a criação de espaço de circulação 

automóvel do qual não se pode prescindir, isto é, as viaturas têm de continuar a circular. É 

obrigatório manter faixas de circulação automóvel. Uma outra condicionante é manter o 

edifício de turismo, porque faz parte da nossa história e da nossa memória coletiva, embora 

seja isto muito discutível. A manutenção das Bombas na Av. 25 de Abril é, aliás, uma das 

condicionantes, não é apenas uma questão de rentabilidade financeira, apesar de existir 

um contrato, mas retirar áreas que tragam obrigatoriamente pessoas às zonas históricas 

não é uma boa estratégia. Se forem retiradas todas as funções económicas destes 

espaços, eles acabarão por morrer. Uma outra condicionante é o número de lugares de 

estacionamento que se deve manter semelhante ao que existe atualmente, cerca de 

sessenta lugares de estacionamento. As pessoas vão circular em dois sentidos, quer indo 

para Tabuaço, quer indo para Lamego, entram e saem na praça, mas os materiais 

utilizados são praticamente impeditivos de circularem a mais de vinte à hora. O objetivo é 

desacelerar, visto que esta praça vai ser para as pessoas, onde, por enquanto, também 

ainda têm que passar carros. As infraestruturas não suportam cargas diárias daquelas que 

temos atualmente. Entre a praça onde as pessoas sempre circularão, livremente, e a área 

onde passam as viaturas, não há lancis. Onde passam carros e pessoas será a uma conta, 

relativamente igual, para dar a sensação que aquela praça é das pessoas e as viaturas 

serão impedidas de galgar a área que lhes está destinada, através de equipamentos 
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próprios. Procurar-se-á encontrar as melhores condições de segurança e tornar isto uma 

praça para as pessoas com todas as condicionantes que isto tem. As vias serão estreitas 

no interior da praça para os carros circularem a baixa velocidade, com circulação viária 

semaforizada, significa que, em todas as entradas e saídas, vai haver semáforos para que, 

em todas as praças, não haja confusão em termos de tráfego automóvel. Quem não quiser 

vir ter aos semáforos procura uma alternativa. No interior da praça, não vai haver nenhum 

estacionamento. Os estacionamentos estão sempre no exterior da praça. Nalguns espaços, 

simplesmente, não vai haver árvores e, noutros, as árvores são móveis. O resto da praça 

terá uma arborização o mais autóctone possível, por uma questão de proeminência das 

nossas árvores e ambiental, que terá um aspeto, para além de acolhedor, muito 

interessante do ponto de vista visual. Há uma área que tem, no máximo, quatro degraus e 

o objetivo é permitir os tais 5%. Serão utilizados pavimentos da região, granitos nas 

diversas tonalidades que aqui existem. Também irá haver um conjunto de mobiliário 

urbano, adequado aos tempos atuais, mesas, bancos, papeleiras, bebedouros, espaços 

para bicicletas. ========================================================= 

===== Então, Presidente da Assembleia, de acordo com a maioria dos presentes, às 

13H03, propôs um intervalo para o almoço, sendo a sessão reiniciada pelas 15H30 e, 

dada a existência de quórum, continuou-se a ordem de trabalhos. =============== 

===== Por um período de tempo, com autorização da Mesa, ausentaram-se os senhores 

Jorge Mota dos Santos, Vitor Manuel Gomes de Carvalho, Domingos Manuel dos Santos 

Martinho e Marcelino Ramos Ferreira. ======================================== 

===== De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 
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inscrições e tomou a palavra o Membro da Assembleia José Manuel Soeiro do 

Nascimento Correia Alves, começando por referir que o projeto apresentado é importante 

e estruturante, até a nível de urbanismo da vila, mas deve ser bem visto e, se 

eventualmente assim o entenderem, com pequenas afinações. Vê, nele, uma génese 

urbana diferente do que a vila tem. A génese da vila é rural e foi sempre construída à volta 

do que foi a urbe – à volta do Convento e da fonte, subindo por aí acima, até se formar a 

urbe que existe hoje. Esta interceção da estrada municipal que liga a Tabuaço e à EN 226 

é, sem dúvida, o eixo fulcral desta vila, com o edifício da câmara municipal a pontuar.  ------

------ Percebe a ideia da solução de se criar a praça e o espaço cívico da praça, na zona 

frontal ao edifício da câmara municipal, mas, em termos técnicos, há alguma contrariedade, 

pois afasta, de alguma forma, a centralidade do edifício. A visibilidade dele, a importância 

que hoje tem, a quem entra na vila, vindo de Tabuaço e de Lamego, é um ponto marcante 

do nosso urbanismo, é um edifício com as suas caraterísticas arquitetónicas e volumes, 

muito considerável, visível e importante. Essa importância é de realçar. Os projetistas 

falaram de uma carta alvor, essa carta aplica-se a urbes de maior dimensão. Há, 

realmente, uma necessidade de criar um espaço de convívio, normalmente arborizado, 

ajardinado que permita usufruir desse ambiente rural e calmo, não é o caso de Moimenta, 

mas percebe-se a ideia. Realçou as situações que, em sua opinião, tinham de ser 

acauteladas, nomeadamente, a praça dos táxis junto aos Correios e os estacionamentos 

fronteiros à zona dos Correios, porque a própria maneira como aparecem no estudo prévio 

não lhes dá funcionalidade. Eles estão perpendiculares à via e isso nunca funciona. Têm 

de ser paralelos e de 60 lugares podem passar para 40, mas o projetista deve verificar bem 
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esta situação, sob pena, de haver alí algum conflito. Há, ainda, a questão da 

harmonização, realmente, fica um espaço bonito, mas já existia um, o largo das tílias, que 

toda a vida foi uma referência com aquelas tílias centenárias. ---------------------------------------

----- Relativamente ao próprio projeto em si, percebe a ideia do estreitamento de via, mas 

não é muito favorável a isso, em centros urbanos, porque traz algumas complicações, 

nomeadamente, em segurança, por exemplo, para os Bombeiros e para o tráfego pesado. 

Apesar de porem a semaforização, vai alí haver algum ponto de conflito, pelo que deixa à 

consideração da câmara municipal pensar no assunto. Ainda sobre a ligação da praceta 

Fernão de Mergulhão para baixo, pensa que, a nível urbanístico, vai perder a função de 

praceta, vai ficar incluída na tal grande praça, é uma opção urbanística que não adotaria, 

porque vai, de alguma forma, centralizar a função daquela praceta para a praça do General 

Humberto Delgado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Concorda com a semaforização, mesmo que não houvesse este projeto, seria bem-

vinda nestas confluências, porque há, realmente, alguns problemas de trânsito que podem 

ser diminuídos com esta solução. ----------------------------------------------------------------------------

----- Por outro lado vai haver a manutenção de uma área verde considerável, apesar das 

espécies que estão ali escolhidas serem espécies que já preveem uma rega de menor 

volume. Assim, sugeriu que se usasse a água da praça, embora o próprio reservatório 

esteja desadequado e pudesse ser feita uma conduta para essa água ser usada na rega, 

sem esforçar a rede de água potável. Este pavimento que está nesta via principal é um 

pavimento que foi muito útil, durante muitos anos, tem uma durabilidade superior aos 

outros asfaltos, mas tem um problema para os moradores que é a questão do ruído e da 
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trepidação enorme que não é, realmente, a melhor solução para os centros urbanos, 

embora sirva para diminuir a velocidade. Atualmente, apesar deste mau pavimento, quem 

conhece aquela rua, vê que é perigosa devido à velocidade com que os veículos circulam. 

Talvez esta solução de restrição de trânsito e até do comprimento da reta possa vir a 

melhorar, é uma situação positiva. ---------------------------------------------------------------------------

----- Pediu, ainda, ao Presidente da Câmara que esclarecesse em relação à questão da 

ligação àquela zona de expansão urbana. Pensava que a quinta do senhor Gomes fosse 

reserva agrícola, não tinha a noção de que fosse classificada como zona de construção. 

Acreditava que se tratava de uma zona de terra extremamente rica, terra agrícola fértil, e, 

num concelho cinquenta por cento agrícola, deve ter-se algum cuidado e preservar esses 

tipos de terrenos para produção, evitando a urbanização dos mesmos. Seria preferível 

levar isso para os terrenos mais marginais, para outras zonas de expansão, por exemplo, 

zona de Castelo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Atualmente, todos os projetos e, no futuro, cada vez mais, são medidos pela eficiência 

energética, com a eficiência também da gestão dos meios, da pegada ecológica, uso do 

carbono e outros e é muito fácil ir à internet fazer uma simulação da pegada ecológica ou 

de carbono deste projeto. Assim fez e chegou a valores como duzentas toneladas de CO2, 

porque se aumenta o percurso dos veículos e, daí, a poluição. Não aprova esta solução por 

causa disto, por dificultar o trânsito da via principal da EN 226. Portanto, deixou estas 

considerações/observações, no sentido de, uma vez que ainda se está na fase de estudo 

prévio, poder haver, se assim o entenderem, algumas melhorias no projeto. Para terminar e 

dada a importância do projeto, na primeira sessão da assembleia já tinha tido ocasião de o 
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dizer, entende que deveria ser objeto de consideração pública, não na figura de referendo, 

por causa da questão do tempo, mas, pelo menos, divulgá-lo publicamente, antes de 

passar a definitivo, uma vez que pode haver sempre algumas ideias favoráveis e algumas 

condições positivas, tanto dos particulares, como das associações, na questão dos 

Bombeiros, na questão dos taxistas, dos comerciantes, toda a gente. ================-

----- De seguida, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia José Manuel de Andrade 

Ferreira que se pronunciou sobre a falta de imagens de como irá ficar o projeto e 

questionou se seria possível, numa outra oportunidade, ter mais dados para poder 

pronunciar-se acerca deste projeto. Sentiu falta de imagens em 3D que dessem uma 

perceção real de como iria ficar o projeto. Entende que o enquadramento da Rua Aquilino 

Ribeiro, que vem do Terreiro das Freiras até à entrada desta praça, fica sem ser 

reconstruida. Se possível, ficaria melhor se toda esta linha contínua, desde o Terreiro das 

Freiras e o projeto que fica alí na farmácia, pudesse ter, também, alguma intervenção. ------

------ Por outro lado, ao contrário do Presidente da Câmara, entende que as Bombas de 

gasolina não se enquadram nesta regeneração urbana. Concorda que seria uma zona 

pedonal, uma zona de estar e, com as Bombas de gasolina alí ao lado, seria difícil, mas era 

uma questão de ver futuramente e talvez se pudessem retirar as Bombas e colocá-las 

noutro espaço, porque, de facto, as Bombas trazem mais gente, mais carros, mas cai-se 

numa contradição. Ou a praça é para, realmente, haver menos trânsito e para que as 

pessoas possam usufruir deste espaço, sem ter ao lado umas bombas de gasolina, ou 

contraria-se esta ideia com a opção de manter as bombas. ========================-

----- Também usou da palavra o Presidente da Assembleia Municipal, Alcides José 
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Sousa Sarmento, que referiu estar extremamente satisfeito, pois, finalmente, Moimenta 

tem a regeneração urbana de que necessitava. Este projeto está pensado para a cidade de 

Moimenta e não para a Vila. O jardim era o jardim da vila, representou a vila até ao séc. 

XIX, com as tropas francesas, Moimenta tornou-se num eixo de ligação estruturante entre a 

fronteira, Trancoso a Lamego, quer para o nordeste transmontano, quer para o litoral norte. 

Hoje é, obviamente, diferente e, de facto, este projeto faz jus à necessidade de 

reestruturar. É inegável que há necessidade de continuarem a passar camiões, mas já há 

algumas alternativas. Moimenta teve sempre um conjunto de serviços e um 

desenvolvimento no comércio que fez dela este polo estratégico e geográfico que ela é 

hoje. Esta é uma obra necessária e prioritária, mesmo em termos de investimento 

estruturante ligado ao comércio que dá esta dimensão urbana, pelo que se trata de um 

passo decisivo para Moimenta se afirmar como cidade polarizadora na região, como um 

espaço urbano com uma dinâmica urbana que já tem. Só se espera que se realize o mais 

rápido possível. ========================================================= 

===== Com autorização da Mesa, por motivos profissionais, ausentou-se o Presidente da 

Junta de Freguesia de Alvite, António José Monteiro dos Santos. ==================== 

===== Para responder às questões, tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal 

que começou por dizer que ficava satisfeito, porque, aparentemente, os elementos que 

foram fornecidos aos deputados são suficientes para formarem uma opinião e a 

apresentação terá permitido esclarecer alguns aspetos. Num projeto que tem tanto de 

inovação e tanto de diferença em relação ao status quo agrada-lhe que sejam levantadas 

só estas questões, muitas das quais pertinentes e que, no essencial, há acordo sobre o 
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projeto, mesmo nas suas particularidades, a maior parte delas foram aceites. Isso significa 

que a câmara está a corresponder à expetativa da população, muito bem representada, 

neste órgão. A abordagem de maior proximidade do conhecimento do projeto não é nada 

que o incomode, pelo contrário, tem o maior gosto em colocar o projeto numa abordagem 

mais pública, mas a iniciativa de publicar este projeto foi do executivo que quis trazer as 

condições dos projetos à assembleia. A aprovação dos projetos é da competência da 

câmara municipal, que já os aprovou e a vontade de os tornar públicos faz com que tenham 

sido trazidos a este órgão. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Ainda, genericamente, afirmou que tem em completa consideração tudo o que 

disseram todos os deputados, embora não concorde com tudo. Relativamente ao 

afastamento do edifício, não concorda, parecendo-lhe o contrário, pois esta solução não 

tira notoriedade ao edifício, antes o coloca no centro da solução urbana e, até agora, o 

edifício não estava no centro da solução urbana, estava ao lado da EN. 226, é um pouco 

diferente. Relativamente a não se justificar o conceito de praça, também não concorda, 

pois o rumo é para o futuro, se bem que se respeite o passado. Se esta praça vier a dar 

alguma maior urbanidade à vila, que, certamente, em breve, será cidade, esta é uma obra 

deste tempo. É inconcebível que Moimenta se mantenha sem ter uma praça na verdadeira 

acessão da palavra, onde as pessoas se possam encontrar, divertir, estar com os filhos. 

Procura-se uma praça que consiga conjugar todas as necessidades e estabeleça ligações 

com as praças que estão à volta e que, no futuro, irão crescer para todos os lados espaços 

públicos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em resposta ao deputado José Ferreira, a requalificação de que fala é completamente 
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pertinente, mas lamenta que, por razões de falta de disponibilidade financeira, não se 

possa ir mais para baixo, mas já é princípio. Preservando o que tem de ser preservado, a 

câmara não prescindirá de olhar para a frente e fazer as coisas no tempo em que hoje se 

vive. Relativamente aos táxis, a fase é de estudo prévio que há de continuar e avançar 

para projeto de execução, integrando todas as opiniões que já estão, aliás, a ser 

recolhidas. O executivo tem uma opinião, mas ouve a opinião dos outros e estuda as boas 

práticas relacionadas com estas matérias.------------------------------------------------------------------

------ Sobre a questão dos estacionamentos serem perpendiculares ou longitudinais, o 

assunto também está a ser estudado, a entrada e a saída dos estacionamentos é viável 

com a perpendicularidade que tem. A solução definitiva, em termos da relação do 

estacionamento com a própria via, ainda não está desenhada, mas está equacionada. Não 

está fora de causa que o que hoje se conhece ali, enquanto interceção, venha a ser uma 

situação completamente diferente. Apesar de tudo, se for necessário viver com algumas 

dificuldades, para que haja o triplo de estacionamentos, há que equacionar o que se 

pretende. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao aproveitamento das águas da rega que por aí existem, procurarão 

fazê-lo, ainda não está estudada essa possibilidade, mas parece-lhe que ela é viável e 

devemos tentar aproveitá-la. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao ruído nos pavimentos, não é viável eliminar o ruido da passagem dos 

automóveis, tirar o trânsito é impossível, substituir o pavimento é indesejável e, portanto, 

adotam-se as medidas que são possíveis, procurando formas de reduzir, ao máximo, a 

velocidade dos veículos. Estão a fazer tudo para minimizar esses impactos negativos, não 
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negligenciarão o conforto das pessoas, principalmente, das que vivem no centro. -------------

------ Relativamente à questão daquela área que parecia espaço agrícola, pertencente ao 

senhor Manuel Gomes, é verde urbano. Não é pelo facto de Moimenta ser uma terra 

produtora das melhores maçãs do País, e de algumas das melhores da Europa, que há 

necessidade de haver pomares encostados às casas e, também, não é preciso dispensar 

áreas de verde urbano para efeitos urbanos, apenas porque deve ali estar um pomar ou 

uma exploração agrícola. O concelho tem áreas agrícolas de grande apetência que são 

excelentemente exploradas e não concorda que isso deva impedir que haja áreas verdes 

urbanas, designadamente, dentro das povoações, que não possam ser utilizadas como 

verde urbano e não como verde agrícola. Se a câmara tivesse dinheiro, iria mais longe, 

faria a proposta de compra daquele terreno e tornava-o num verde urbano público, porque 

o que alí está previsto é um verde urbano privado. Sendo um verde urbano privado, 

segundo as regras do regulamento de edificações, vai obrigar a uma cedência muito 

generosa da área daquele terreno para efeitos públicos. É evidente que isto não pode ser 

contra os interesses dos privados, mas tem de defender o interesse público e a proposta é 

que aquela área seja uma área de verde urbano, na qual seja possível edificar para dar 

garantias de rentabilidade privadas, mas que, ao mesmo tempo, garanta disponibilidade de 

terrenos públicos. Quanto à questão da pegada ambiental, não sabe se os percursos para 

veículos ficam maiores, fazendo uma ginástica mental, aumenta a pegada ambiental 

ecológica, até poderá diminuir. --------------------------------------------------------------------------------

------ Finalmente, quanto à questão da consulta pública, ou numa aproximação mais 

pública, está completamente disponível para o que a assembleia entender, embora lhe 
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pareça que a câmara e a assembleia representam muito bem as pessoas que elegeram os 

órgãos para as representar.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto à questão do deputado José Ferreira, designadamente, mais imagem, menos 

imagem, foram apresentadas todas as imagens que estão disponíveis. Em fase de estudo 

prévio, não há mais elementos daqueles que estão disponíveis. O estudo prévio tem um 

enquadramento legal que está cumprido, mas é verdade que poderia pedir mais uma 

imagem ou outra, no entanto pareceu-lhe que eram suficientes, diferente será o projeto de 

execução que tem de ter mais pormenores. --------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao prolongamento da Rua Aquilino Ribeiro, não garante que seja este 

executivo a fazê-lo, mas pode garantir que alguém o fará e com mais facilidade, depois 

desta função estar adotada. Se não houvesse a intervenção na praça, justificava-se menos 

prolongar até ao Terreiro das Freiras. ======================================== 

===== Por fim, de novo, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia José Manuel 

Soeiro do Nascimento Correia Alves que clarificou que, no projeto, aparece área de 

expansão urbana e não aparece área de expansão verde urbana, o que é diferente, daí a 

sua questão, não estaria de acordo se a zona fosse transformada num loteamento gigante. 

Relativamente à pegada ecológica, o eixo EN 226 é que traz a maior parte do tráfego e foi 

sobre ele que contabilizou. ================================================ 

DELIBERAÇÃO: Após os esclarecimentos prestados pelo Presidente da Câmara, a 

Assembleia Municipal tomou conhecimento. =================================== 

===== Continuando, passou-se para o Ponto Seis do Período da Ordem do Dia  

Integração ou participação do Município em Associações, Federações, Entidades públicas, 
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Empresas de âmbito municipal ou regional – Integração no CEPAD – Centro de Estudos e 

Promoção do Azeite do Douro - nº 1, do artigo 53º, por remissão do nº 3, do artigo 56º, 

ambos da Lei nº 52/2012, de 31 de agosto, em conjugação com a alínea n), do nº 1 do 

artigo 25º e a alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

está em fase de criação de Centro de Estudos para a Promoção do Azeite do Douro, terá o 

objeto que consta na proposta dos estatutos que foram divulgados e  terá uma abrangência 

territorial que não é ainda definitiva. Portanto, não estando em condições de garantir que 

possa vir a ser admitido o território, ou uma parte do território de Moimenta da Beira, neste 

centro de estudos, parece-lhe que é de todo conveniente que se faça o melhor para 

integrar, enquanto município fundador, e pede-se que a assembleia autorize a Câmara 

Municipal a integrar este Centro de Estudos, como município fundador, dado que o azeite 

daqui é de excelente qualidade. ============================================= 

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

inscrições, sendo dada a palavra ao Membro da Assembleia Francisco Aurélio Santana 

Aguiar que, após os cumprimentos, referiu que já fez um pequeno estudo sobre a 

produção de azeite e as oliveiras do concelho e chegou à conclusão de que o eixo Castelo, 

Arcozelos, Baldos, Vilar e Vila da Rua têm muita produção de azeite, mas carece de 

desenvolvimento técnico na produção. Os azeites são de muita qualidade, mas poderia ser 

melhor, nomeadamente, no que se refe à acidez. Congratulou-se com o facto de o 
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Município de Moimenta querer ser Município fundador, é bom ser pioneiro e entrar numa 

DOP, o que vai valorizar muito os nossos azeites e, até, ampliar a própria produção, porque 

há condições excecionais para isso.========================================== 

===== De seguida, o senhor Presidente da Câmara pediu o estudo referido pelo senhor 

deputado Francisco Santana.=============================================== 

----- Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto à votação, 

conforme estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ---------------

DELIBERAÇÃO: Após a apreciação, a discussão e a votação, a Assembleia Municipal 

aprovou, por unanimidade dos presentes, a integração do Município de Moimenta da Beira, 

no CEPAD – Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Douro. =================== 

===== Então, passou-se para o Ponto Sete do Período da Ordem do Dia, Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens – Relatório anual de atividades e avaliação – Apreciação 

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

perigo), alterada pela lei nº 142/2015, de 8 de setembro, conjugada com a alínea k) do n.º 2 

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

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

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

se trata, apenas, de uma apreciação e, nos termos da lei, é competência da Assembleia 

Municipal apreciar o relatório anual. Não fará qualquer tipo de considerações sobre o 

próprio relatório, deixará, apenas, uma apreciação muito positiva do desempenho dos 

elementos integrantes da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Menores de 

Moimenta da Beira. É uma área de grande sensibilidade, que tem respostas mais 
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inconstantes, mais difíceis e mais complexas do que, às vezes, pode parecer. Esta 

comissão tem dado a resposta adequada a problemas muito complexas. ============== 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciado o 

relatório. ============================================================== 

===== Finalmente, passou-se para o Ponto Oito do Período da Ordem do Dia, 

Realização de Assembleias Municipais nas sedes das Juntas de Freguesia/Uniões de 

Freguesias – Proposta em nome dos deputados da Coligação Unidos pelo Futuro - alínea 

a), do n.º 3, do artigo 34.º, do Regimento da Assembleia Municipal---------------------------------

---- O Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao Membro da Assembleia 

Fernando Manuel Trinta Lopes para dar esclarecimentos sobre o assunto, o qual, após 

cumprimentos, referiu que o objetivo não é que todas as assembleias municipais sejam 

realizadas fora no Salão Nobre, dos Paços do Município, mas uma grande parte possa ser 

realizada nas sedes das Juntas de freguesia. Uma vez que está prevista uma revisão ao 

regimento, poderá fazer-se a análise dessa proposta, porque ter-se-ão mais perto os 

cidadãos ativos e imperativos na defesa dos interesses das suas terras e no seu concelho, 

para que as pessoas não manifestem interesse pela política, apenas, aquando das 

eleições. É importante que as pessoas participem, desenvolvam e estejam mais próximas 

dos órgãos de decisão que elegeram. Nesse sentido, a proposta vai no sentido de que as 

portas da assembleia municipal se abram às pessoas. É verdade que as assembleias 

municipais são abertas à participação e à intervenção do público, mas não é menos 

verdade que as pessoas veem a assembleia municipal como uma responsabilidade para 

quem foi eleito e não para eles. É isso que se pretende contrariar, para que o cidadão 
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esteja com os eleitos lado a lado, sendo parceiros nas decisões que se tomam e que 

avaliem o trabalho dos deputados nas funções para as quais os elegeram. Os mais céticos 

poderão argumentar que as sedes de freguesia não têm condições físicas ou logísticas 

para a realização dessas reuniões, no entanto quem conhece minimamente o concelho 

sabe que uma grande parte das freguesias possui instalações dignas, mesmo não sendo 

as sedes de junta a receberem a assembleia municipal. Em relação às condições logísticas 

não parece que possa ser o impedimento, pois a mesa desta assembleia providenciaria, 

atempadamente, para que estas lacunas fossem colmatadas. A aprovação desta proposta 

engrandeceria a Assembleia Municipal, na medida em que estaria a dar-se um sinal aos 

munícipes que se pretende estar mais próximo deles, que a voz deles importa, que se 

conta com o seu contributo e apoio nas decisões tomadas. Propôs, ainda, que, nas 

assembleias realizadas nas freguesias, nas ordens de trabalhos, fosse apresentado, 

discutido ou votado um assunto sobre um tema, ou um problema relacionado com essa 

freguesia. O interior é, cada vez mais, esquecido pelo poder central e não existe uma 

política autêntica do desenvolvimento do interior, nem uma verdadeira descentralização 

dos serviços do Estado. Não basta criticar, é preciso demonstrar a diferença, pondo em 

prática as ideias e os ideais que se defendem e aqui está uma boa oportunidade para 

provar que, também, à escala concelhia, se age em conformidade com os princípios 

defendidos, não concentrando na sede do concelho tudo aquilo que é possível concentrar. 

===== De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 

inscrições e deu a palavra ao Membro da Assembleia Sidónio Clemêncio da Silva, o 

qual começou por referir que, em 2009, por iniciativa deste executivo, foi feita e executada 
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uma proposta deste tipo. Cada junta de freguesia, em conjunto com a câmara, fazia um 

caderno de encargos das necessidades daquela freguesia e, de três em três meses, por 

votação por sorteio, esses assuntos eram discutidos nessa freguesia. No início, começou 

muito bem, depois perdeu fulgor e acabou por abortar, porque as pessoas não aderiam, 

pura e simplesmente, não iam. Na Assembleia Municipal, podem criar-se conflitos entre a 

Câmara Municipal e o Presidente da Junta e parecia que se ia começar a fazer campanha 

antes do tempo. Uma legislatura tem cerca de vinte assembleias, ou eram realizadas todas 

nas freguesias, já a partir de agora, ou alguém ia ficar sem assembleia. --------------------------

----- Por outro lado, há deputados que afirmam que o Salão Nobre deveria ter melhores 

condições, pois, nas freguesias, as condições ainda são piores. O presidente da câmara, 

quando é confrontado com algum assunto, pede aos serviços para lhe facultarem o 

documento, a fim de facilitar a resposta. As nossas sessões demoram horas e, nas 

freguesias, não há boas condições e, pela experiência anterior, tem a certeza que as 

pessoas não aderem. ====================================================-

----- De seguida, foi concedida a palavra ao Membro da Assembleia Fábio Ricardo 

Morgado Gomes que começou por referir que está de acordo que era uma forma de tornar 

os trabalhos mais transparentes, mas falta o critério, uma vez que a logística já foi 

questionada, faltando saber a quem caberia a decisão do local de realização das 

assembleias. Em sua opinião, os Presidentes de Junta teriam uma palavra a dizer, pois 

eram eles que iriam receber este tipo de reunião. Portanto, entende que os presidentes de 

junta deveriam dar o seu parecer, caso contrário votará contra ou optará pela abstenção. -- 

===== Então, usou da palavra o Membro da Assembleia José Manuel de Andrade 
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Ferreira que começou por dizer que, após estes considerandos, resolvia um pouco a 

questão das assembleias no sentido de que realmente, de forma esporádica, num 

acontecimento, poderia realizar-se uma assembleia em determinada freguesia, mas talvez 

se colmatasse a não vinda das pessoas às assembleias, através da publicitação das 

próprias assembleias. As pessoas não vêm à assembleia, porque não sabem quando elas 

se realizam. Assim, pediu à Mesa que a publicidade fosse através de Editais públicos 

afixados nas freguesias, para que todas as pessoas ficassem elucidadas do dia e hora. -----

===== Tomou a palavra o Presidente da Assembleia, Alcides José Sousa Sarmento, 

que começou por dizer que percebe a generosidade de discutir os assuntos nas freguesias, 

mas entende que pode ser contraproducente. Primeiro, a assembleia é municipal abrange 

todo o município, depois, pode conflituar com os dois órgãos existentes na freguesia, junta 

e assembleia de freguesia, principalmente a assembleia de freguesia, bem como com o 

presidente. Não é em vão que os presidentes de junta integrem a assembleia municipal, 

isto é, enquanto os restantes membros fazem parte do colégio eleitoral – por todos os do 

concelho - os presidentes das juntas são eleitos pela população da sua freguesia e, como 

tal, representam-na. A assembleia municipal é soberana, já há muito que se preza este 

relacionamento, quer com as juntas de freguesia, quer com todo o município, é algo que 

distingue Moimenta, em relação há grande maioria dos concelhos vizinhos, pelo que o 

grande respeito pelos outros é uma prática institucional que deve ser mantida. Se for em 

termos de carater excecional, com um qualquer pretexto, terá viabilidade, caso contrário 

terá de ser feita uma alteração ao regimento.--------------------------------------------------------------

----- De seguida, passou a palavra à Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, 
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que após os cumprimentos, louvou o facto da apresentação da proposta. Entende que as 

pessoas estão na assembleia e, independentemente, de pensarem diferente, umas das 

outras, têm todo o direito de apresentar as suas propostas e devem fazê-lo sempre que 

entenderem. Porém, parece-lhe que há algo de ingenuidade no teor da proposta, porque 

todos sabem que os deputados eleitos foram submetidos ao voto do povo. Portanto, as 

pessoas que os elegeram querem que eles estejam neste órgão, quer pelo cargo de 

presidentes de junta, quer como membros e o povo achou que eram estes os membros que 

deviam estar em sua representação. Assim sendo, essa legitimidade existe e, como 

disseram alguns deputados, a porta tem estado sempre aberta e continuou, chamando à 

memória de todos a participação do público, quando se discutiu a taxa do IMI, as pessoas 

que estiverem interessadas, vieram. No atinente ao facto de a reunião ser numa junta de 

freguesia, com o respetivo presidente da junta lá, entende que pode ser uma situação um 

bocado melindrosa e ser entendida como campanha eleitoral, colocando o presidente da 

junta contra o presidente da câmara e fragilizando a posição do presidente da junta. Em 

relação à proposta apresentada pelo deputado José Ferreira, propõe que, em vez dos 

editais, os presidentes da junta, antes de se realizar uma assembleia municipal – pela 

agenda sabem quais os assuntos a tratar - reúnam com as pessoas da freguesia, isto é, 

abram a hipótese de uma conversa informal com as pessoas da freguesia que mostrem 

interesse e as elucidem sobre os assuntos a tratar. Divulgação com editais não concorda, 

porque as pessoas sabem sempre que vai haver uma reunião da assembleia. ======== 

===== Com autorização da Mesa, por motivos profissionais, ausentou-se o Presidente da 

Junta da União de Freguesias de Pera Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes. 
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===== No uso da palavra, o Membro da Assembleia Francisco Aurélio Santana Aguiar 

começou por referir que não concorda que a proposta da deputada Teresa Adão seja a 

melhor. Se se entender que o presidente de junta podia reunir com os cidadãos para 

perceber o que vinha dizer à Assembleia acerca dos temas, estava a descredibilizar a 

assembleia de freguesia e isso não pode acontecer. As pessoas não vêm à assembleia, 

como também não vão às reuniões de câmara, porque são em dias de semana. As 

pessoas não perdem um dia de trabalho para assistir às reuniões da assembleia municipal, 

por muito interesse que tenham. Se estiverem interessados, questionam os que estiveram 

presentes, sobre o que se passou e como correu. Assim, acredita que a proposta é 

pertinente e concorda que se deve levar o órgão às freguesias, mas com caráter 

extraordinário, realizando uma sessão solene e a assembleia municipal, em conjunto com o 

presidente de junta, criava um roteiro de freguesia para visitar instituições ou empresas. Da 

parte da manhã, começava-se pela sessão solene, seguida das visitas, isto é que é política 

de proximidade, mas não pode ser num dia de semana. Pessoalmente, abdicava da senha 

de presença para que as sessões fossem num sábado ou num domingo. =============-

----- De imediato o Membro da Assembleia Joaquim Filipe Santos Rodrigues, após os 

cumprimentos, referiu que não duvida da bondade da proposta apresentada pela bancada 

do CDS.PP. Substantivamente, não seria nada de desprezar, o problema coloca-se do 

ponto de vista adjetivo, porque está ferida de morte, logo à partida, dado que vai contra o 

Regimento. Este diz que, de facto, devem ser feitas as reuniões da assembleia municipal 

no salão nobre dos Paços do Município. Portanto, a priori, não deve ser votada esta 

proposta, porque vai contra o Regimento. ------------------------------------------------------------------
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------ A sua proposta vai no sentido de que nenhuma das propostas anteriores deve ser 

aceite. Por muita vontade que haja, morre uma, morrem as outras todas do ponto de vista 

adjetivo processual.====================================================== 

===== Por um período de tempo, com autorização da Mesa, ausentou-se o Presidente da 

Junta da União de Freguesias de Peva e Segões, Pedro João Jesus de Sousa.======== 

===== De novo, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia José Manuel de Andrade 

Ferreira para dizer que a situação da proposta estar agora contra o Regimento, é fácil de 

resolver, pois, na próxima reunião, pode agendar-se para que seja introduzida no 

Regimento e vir a ser aprovada. ============================================ 

===== De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia Fernando Manuel Trinta 

Lopes para responder a algumas interpelações que foram feitas e começou pelo deputado 

Joaquim Filipe, dizendo que não é uma proposta ferida de morte de maneira alguma, não 

vai, em nada, contra o Regimento. O que o Regimento diz é que a assembleia reúne 

habitualmente, e o habitualmente não quer dizer que reúne sempre. A intenção é que as 

juntas de freguesia possam receber, de vez em quando, a Assembleia Municipal. -------------

----- Outro aspeto tem a ver com o número de sessões. Se esta proposta for aprovada, 

significa que não se vai fechar, ou encerrar, nesta legislatura. Se, eventualmente, alguma 

freguesia, nesta legislatura, não conseguisse receber as sessões da Assembleia Municipal, 

teria oportunidade, mais tarde, na legislatura seguinte, de poder receber. Por aí, não vê um 

entrave à proposta. Também não se pretende colocar entrave às juntas de freguesia, nem 

que as assembleias pudessem vir a ser pedras de arremesso para o Presidente da 

Câmara. Não acredita que as pessoas utilizassem ou viessem a utilizar, a sessão para 
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qualquer tipo de enxovalho ou coisas do género. O importante é que as freguesias possam 

receber, de vez em quando, uma reunião da Assembleia Municipal. ------------------------------- 

===== De novo tomou a palavra o Membro da Assembleia Sidónio Clemêncio da Silva, 

referindo que é necessário ouvir as juntas de freguesias. Pelas conversas que mantém com 

os presidentes de junta, tem a certeza de que noventa por cento não aceitam. Se, por 

acaso, alguma vez se fizer uma sessão da assembleia municipal numa freguesia fora da 

sede do concelho, só em caso excecional e que se justifique. ====================== 

===== De novo, foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Joaquim Filipe Santos 

Rodrigues que referiu que esta proposta, só pode ser apresentada para ser incluída no 

Regimento e, se o Regimento for alterado, ótimo, mas não tendo o caráter habitual, corre-

se o risco de todos os Presidentes de Junta aceitarem esta situação e, nesse caso, não 

chegavam dois mandatos. Lembrou, também, que aquando da votação do IMI, a sessão 

não foi nos Paços do Concelho, teve de ser no Auditório, porque havia muita gente. O que 

significa que as pessoas sabem quando se realizam as sessões da assembleia. Quando os 

assuntos são de interesse, aparecem e manifestam-se. Não deixa de ter a sua pertinência, 

mas com todo o respeito, nem sequer deve ser votada esta proposta. ================ 

===== Por fim, tomou a palavra a Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, 

explicando a razão pela qual, em seu entender, a proposta nem sequer pode ser votada. 

Se a proposta diz respeito a reunir extraordinariamente, não tem razão de ser, isto é, esse 

caráter de exceção já existe no Regimento interno. Não se justifica uma proposta, porque 

está contemplado. Pode propor-se que determinada sessão se realize, pontualmente, 

numa ou noutra junta de freguesia, isso é diferente. Esse facto já está contemplado no 
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Regimento. Se pretendem que sejam as sessões todas realizadas fora da sede do 

concelho, isso não pode ser votado, porque iria contra o Regimento. Portanto, por estas 

duas razões, não deve ser votada. =========================================== 

===== Entrou de novo o deputado Pedro João Jesus de Sousa, que se tinha ausentado por 

um período de tempo. ==================================================== 

===== Dado que não houve mais intervenções, o Presidente da Assembleia Municipal 

referiu que a Mesa tem que tomar uma decisão, uma vez que houve aqui propostas. E, 

dado que houve várias propostas, elas são colocadas para que se tome uma decisão. Ou, 

então, retira-se a proposta, se os proponentes concordarem, no sentido de ela poder vir a 

ser incluída e votada na alteração do Regimento. Uma vez que os proponentes disseram 

que a proposta deve ser votada, de imediato colocou à votação de forma nominal, nos 

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

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

por maioria dos presentes, não aprovar a proposta apresentada, com dois votos a favor dos 

senhores, Fernando Manuel Trinta Lopes e Délio Nelson Rodrigues da Mariana, e catorze 

votos contra dos senhores, Alcides José Sousa Sarmento, Joaquim Filipe Santos 

Rodrigues, Celita Maria Pereira Leitão, Sidónio Clemêncio da Silva, António Manuel Pinto 

da Silva, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Sidónio da Silva Meneses, António 

Eduardo Lopes Morgado, Hélio David Ribeiro dos Santos, Armando Nunes Mota, André 

Trindade de Sousa, Rui Pontes Pereira Lopes, Eduardo de Carvalho Seixas e Fernando 

Manuel dos Santos Vilaça e com doze abstenções dos senhores José Manuel de Andrade 

Ferreira, Fábio Ricardo Morgado Gomes, Carlos Alberto de Meneses Bento, Maria Helena 
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Coutinho dos Santos, António José de Macedo, Cristiana Vanessa Teixeira Tavares, 

Francisco Aurélio Santana Aguiar, João Augusto Gomes Oura, José Luís dos Santos 

Rosário, Pedro João Jesus de Sousa e com apresentação de declaração de justificação de 

voto a deputada Maria Teresa Adão Chaves: “ abstém-se, porque não reconhece a 

proposta como tal por isso não vota contra nem a favor” e do deputado José Manuel Soeiro 

do Nascimento Correia Alves: “Sobre essa proposta a minha abstenção deve-se ao facto 

de: Apesar de concordar que os órgãos administrativos locais se devem aproximar o 

máximo possível de todos os Munícipes, o atual Regimento da Assembleia Municipal prevê 

que as suas reuniões sejam no Salão Nobre da Câmara Municipal e, além disso, é 

necessário que se criem antes as condições logísticas para o permitir nas Freguesias; por 

outro lado, o reduzido número de reuniões anuais faria com que não fosse viável, durante 

este mandato, realizar, pelo menos, uma reunião em cada Freguesia, deixando de haver 

igualdade entre todas. Este sentido de voto, pelo atrás justificado, não impedirá que a 

Assembleia Municipal se possa deslocar às Freguesias, quando se entender necessário e 

os respetivos Presidentes de Junta ou Assembleia o solicitem, estando sempre disponível 

para isso mesmo de forma e a título individual, enquanto membro desta Assembleia 

Municipal”=============================================================

===== Terminada a ordem do dia, foram lidas e aprovadas, por unanimidade dos 

presentes, as minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, 

nos termos do disposto no n.º 4, do artigo 58.º, do Regimento da Assembleia Municipal. ----

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão, às 17 horas e quinze minutos, 
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da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada nos termos da Lei. ============= 

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE 

 

O 1º. SECRETÁRIO 

 

O 2º. SECRETÁRIO  


