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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE DE NOVEMBRO DO
ANO DE DOIS MIL E SEIS ================================================
ACTA Nº 06/06
========== Aos vinte e nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e seis,
realizou-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Moimenta da Beira a Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira conforme Convocatória
previamente enviada a todos os seus membros. ------------------------------------------------------------- Teve o seu início pelas catorze horas e trinta minutos horas, tendo a Mesa sido
presidida pelo respectivo Presidente, António José Tojal Rebelo, secretariado por Maria
Ondina Calhau Santos Freixo, Primeira Secretária e Hildérico José Lopes Pereira Coutinho,
Segundo Secretário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros da Assembleia
Municipal: José Manuel de Andrade Ferreira, Manuel Teixeira Ribeiro da Silva e Basílio
Pureza Requeijo de Carvalho. ------------------------------------------------------------------------------------- No Período de Antes da Ordem do Dia, o Presidente da Junta de Freguesia de
Moimenta da Beira, deu a conhecer à Assembleia as conclusões da reunião sobre e
existência de uma urgência Médico-Cirúrgica no Hospital de Lamego, questionou o
Presidente da Câmara relativamente ao ponto da situação sobre a elevação de Moimenta
da Beira a cidade, sobre a valorização do muro da Avenida 25 de Abril e se há algum canal
aberto relativamente à Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------- O membro Cristiano Coelho felicitou a Assembleia pela presença maciça nos
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trabalhos, perguntou sobre as reuniões das comissões desta Assembleia, nomeadamente
do IC26. Questionou para quando a primeira reunião da criação do Conselho Municipal de
Juventude. Questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre a situação dos bares de
alterne no Concelho, nomeadamente os que existem na Vila com licença de abertura até às
quatro horas da manhã. --------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, perguntou ao Presidente da Câmara se
existe a possibilidade de arranjar água para os agricultores de Alvite, sem ser com o custo
de energia nomeadamente gasóleo e electricidade. Questionou sobre a situação da
Barragem da Nave. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Ondina Freixo pediu ao Senhor Presidente da Assembleia para este
solicitar um parecer à Associação Nacional de Municípios sobre as implicações que a
presença nas reuniões desta Assembleia dos professores, terá na sua carreira em função
do estatuto da nova carreira docente. Informou que a escola S/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo
participou num concurso de prevenção da sida e que no 3/ciclo uma turma foi seleccionada
para participar na final do concurso entre as doze melhores escolas do país. Deu a
conhecer à Assembleia o ponto de situação dos trabalhos levados a cabo pela Comissão
para a cooperação com o Município de S. Filipe em Cabo Verde. --------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, questionou o Senhor Presidente da
Câmara sobre o porquê da beneficiação do açude “Fonte da Lapa” no rio Paiva, e não
outros, uma vez que este beneficia essencialmente particulares. Perguntou também se a
delegação do Ministério da Agricultura em Moimenta da Beira vai ou não fechar. Quanto a
carta educativa não concorda com a possível localização do Pólos Educativos defendendo
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que a localização destes tem a ver com a origem dos Vereadores. ------------------------------------- O membro Alcides Sarmento propôs que a mesa da Assembleia agradecesse ao
Senhor Deputado Agostinho Lopes pelo requerimento que apresentou na Assembleia da
República sobre o IC26. Salientou o mau estado da estrada 226 e apelou ao Presidente da
Assembleia para a marcação urgente de um debate sobre a continuação ou não na NUTIII, para definitivamente se tomarem posições e se esclarecer a situação. Referiu ainda que
Moimenta da Beira se encontra em termos de serviços completamente dividida e que neste
momento no ponto de vista vinícola está inserida na Zona Duriense. ---------------------------------- O membro Hildérico Coutinho referiu que a inserção de Moimenta da Beira na Zona
Duriense traz benefícios.-------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara em resposta a João Moura afirmou que lhe parece
legítimo que Lamego aspire a ter um Hospital digno desse nome. Quanto à questão de
Moimenta a Cidade informou que está a haver progressos e que as Freguesias estão a
ponderar a proposta efectuada. Quanto à Protecção Civil, nomeadamente, às intempéries,
foi criado um regime especial, no entanto, ainda não foi regulamentado a forma dos
municípios acederam e este regime. Relativamente à prevenção deu os parabéns aos
Bombeiros Voluntários na forma como actuaram nesta fase de mau tempo. Quanto ao IC26
informou que houve uma reunião com todos os autarcas envolvidos e ficou decidido que
em próxima reunião levarem representantes da Indústria para apresentarem as razões da
necessidade de construção do mesmo, nomeadamente para o escoamento dos produtos.
Quanto ao Conselho Municipal da Juventude a situação não está esquecida e têm sido
tomadas iniciativas que favorecem a Juventude nomeadamente na criação do cartão
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Jovem Municipal. Quanto aos bares de alterne defendeu que o que se deve atacar deve
ser o que está na base que é a prostituição, e que o poder Central não regulamenta esta
situação o que faz com que legalmente não existam bares de alterne. A Câmara já fechou
três casas que não tinham condições de funcionar, mas a licença que tinham era de
estabelecimentos de bebidas. Quanto à Barragem da Nave neste momento está a proceder
–se ao levantamento fotográfico e topográfico para a elaboração do estudo prévio, sendo
que o financiamento para este projecto será do próximo quadro Comunitário. Relativamente
ao açude do rio Paiva, todas as estratégias estão a ser estudadas. No que diz respeito à
delegação do Ministério da Agricultura em Moimenta da Beira e tendo em conta a
reorganização das zonas agrárias a tendência será para a fusão, não se sabendo de
momento com quem. Quanto à Carta Educativa o Presidente da Câmara não aceita que se
possa pensar que a localização dos Pólos tenha a ver com a origem dos Vereadores.
Informou ainda que será marcada posteriormente uma reunião extraordinária da
Assembleia para se aprovar a Carta Educativa. --------------------------------------------------------------- Entrou-se no Período da Ordem do Dia - Ponto Um “Aprovação do IMI – Imposto
Municipal sobre Imóveis” – este ponto foi apresentado pelo Senhor Presidente da
Assembleia que deu a palavra ao executivo. O Senhor Presidente da Câmara delegou a
apresentação deste assunto na pessoa do Senhor Vice-Presidente Luís Carlos Pereira da
Silva. Foi posta à votação a proposta do executivo tendo sido aprovada por Maioria com 33
(trinta e três) votos a favor e 3 (três) votos contra. ---------------------------------------------------------- O Membro Cristiano Coelho apresentou a seguinte declaração de voto relativamente à
taxa aplicada no IMI. “Moimenta da Beira é um Concelho do interior, que tem
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necessariamente que recorrer a estratégias adicionais no sentido da captação de capitais
humanos, económicos e industriais. Todas as apostas referidas, só poderão ser ganhas se
a autarquia apostar numa estratégia que passe por um enorme empenho, que na área de
marketing, quer no que respeita a benefícios fiscais. -------------------------------------------------------- O Grupo Parlamentar do CDS/PP, entende que o saneamento financeiro da nossa
autarquia deve ser uma prioridade, contudo, não gostamos que o potencial de crescimento
destas terras seja posto em causa pelo facto de se ter que combater esse problema. ------------ Assim a nossa decisão de votar contra, foi exaustivamente pensada, ponderando
sempre, que os pontos positivos, quer os pontos negativos de uma proposta que chegou à
Assembleia Municipal. Essa proposta, chega aqui depois de passar por um entendimento
entre os Vereadores do PS e PSD na reunião de Câmara, culminando com a redução da
taxa a aplicar aos prédios urbanos avaliados, para os valores iguais aos aprovados no ano
anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A proposta de entendimento feita entre PS e PSD é para nós desde logo uma
discriminação, para quem se enquadra precisamente na taxa que passou para o mais alto
escalão permitido por lei. O CDS, entende que faria algum sentido, uma proposta que se
enquadrasse no plano de combate às dificuldades económico-financeiras, algo que
reconhecemos que a autarquia tem vindo a tentar fazer, mas um qualquer plano surgiu, no
sentido de se promover uma pequena descida da referida taxa. Esse não tem para nós
qualquer sentido, nem justificação, visto que quase nada ou pouco se ganhou. --------------------- Como já atrás referimos, o CDS entende (mesmo não gostando dos efeitos negativos
sobre o desenvolvimento) que se peçam sacrifícios, tendo em consideração para além de
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tudo que há agora uma nova lei das finanças locais, que em termos numéricos prejudica
claramente os municípios portugueses.-------------------------------------------------------------------------- Contudo, temos ainda que explanar o outro lado da ponderação levada a cabo por nós.
O CDS, está na Assembleia Municipal, depois de ter sido eleito pelo povo. Assim
entendemos que com as dificuldades económicas que os cidadãos do nosso concelho
vivem, estriamos a prestar-lhes um mau serviço, se viabilizássemos esta proposta, pesa
ainda sobre o nosso voto negativo o facto de: toda a área envolvente ao nosso concelho
não aplicar taxas tão elevadas. ------------------------------------------------------------------------------------ Do ponto de vista social, como é apanágio da democracia cristã, entendemos que os
valores aos quais deveriam ter chegado as conversações, entre dois partidos que também
têm uma vertente social (socialismo e social democracia) deveriam ter sido no sentido de
se encontrar um valor médio, entre o máximo e o mínimo previsto por lei. Para nós não tem
qualquer tipo de justificação e muito menos se consegue explicar o unanimismo a que
chegaram PS e PSD. A proposta em causa não tem ainda qualquer sentido, por não
beneficiar os cidadãos e por não servir completamente os interesses do executivo”. ------------- Ponto Dois - “Aprovação do TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem”. Depois
da apresentação deste ponto pelo Senhor Vice-Presidente Luís Carlos Pereira da Silva
procedeu-se à votação tendo este sido aprovado por Unanimidade.------------------------------------- Ponto três – “Aprovação da Contratação de um Empréstimo Médio a Longo PrazoLinha Bonificada para o Pavilhão Gimnodesportivo”, este ponto foi apresentado pelo
Senhor Presidente da Câmara, tendo o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peva
argumentado que espera que este empréstimo não sirva de pretexto para comprometer os
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Protocolos com as Freguesia. O Membro Cristiano Coelho apresentou a proposta para que
no futuro sejam criadas condições para a rentabilização do espaço, tanto do ponto de vista
desportivo como financeiro, nomeadamente, podendo este ser utilizado para realização de
feiras e outros eventos. Posto à votação foi aprovado por unanimidade. ------------------------------ Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu
presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das oito horas, da qual se
lavrou a presente Acta, que vai ser assinada nos termos da Lei. ------------------------------------
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