
 

Fl. 

__________   

2006.09.29 

 
Livº. 08 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL    
 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 
 

 

 

140

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE  DE  SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E SEIS ================================================ 

ACTA Nº 04/06 

========== Aos vinte e nove dias do mês de Setembro 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 dez horas da manhã, tendo a Mesa sido presidida pelo 

respectivo Presidente, António José Tojal Rebelo, secretariado por José Manuel de 

Andrade Ferreira, Primeiro Secretário e Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, Segundo 

Secretário, em substituição da Primeira Secretária, Maria Ondina Calhau dos Santos 

Freixo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal: Maria Ondina Calhau dos Santos Freixo; Manuel Ferreira Pinto; João Chiquilho; 

Maria Teresa Adão Chaves; Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso; Manuel Lopes 

Bentinho; António Henrique da Silva Cardoso; António Manuel Pinto da Silva e António 

Rocha dos Santos; em substituição do membro Armando Nunes Mota, Presidente da Junta 

de Freguesia de Caria, esteve presente o Secretário José Augusto de Jesus. ------------------- 

----- Foi aprovada a acta nº. 2/2006. -------------------------------------------------------------------------  

----- No Período de antes da Ordem do Dia o membro Cristiano Coelho fez um balanço do 

ano na Assembleia Municipal e comprometeu-se a intervir sempre que necessário, lembrou 
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que o CDS está com servido de responsabilidade e realçou a necessidade e a importância 

do IC26; a aposta no Turismo e do Conselho Municipal da Juventude. Questionou a 

intervenção nas Bombas de gasolina – concessão de espaço e o tipo de licença. -------------- 

----- Interrogou-se ainda pelo facto de o Edifício Tamariz não estar a funcionar em pleno. --- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva lembrou que o Posto Médico de Peva, já 

não funciona há três meses; que o rio Paiva devia ser limpo em condições pois o leito do 

rio encontra-se obstruído; referiu os problemas de segurança da Ponte que liga Soutosa a 

Lamosa e da falta de “tensão” da EDP que na altura do verão os agrupamentos musicais 

têm para instalação da luz. Pediu à Câmara Municipal ajuda para as pessoas que estão 

desalojadas sem o mínimo de condições, devido ao incêndio que houve em Soutosa. -------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira  afirmou que subscrevia 

inteiramente o pedido de empréstimo para o Pavilhão; mas alertou a Câmara para os 

Passeios na Avenida Aquilino Ribeiro; o tanque da Alagoa; os cães vadios e o problema de 

saúde pública no Bairro da Corujeira. Perguntou à Câmara Municipal se os protocolos com 

as Juntas de Freguesia estão em risco ou não de serem cumpridos a 100% e pediu à 

Câmara para tentar captar mais investimentos para Moimenta da Beira. -------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha propôs: que as Juntas de Freguesia 

comprassem os palcos para os conjuntos, para não haver desculpas por parte dos 

funcionários da Câmara, que não podem fazer outros serviços porque andam a “instalar os 

palcos”. Salientou ainda que a Câmara municipal não pode subsidiar totalmente as festas 

de S. João, por falta de Bairrismo das pessoas locais e foi sugerido que as “Casas do 

Benfica, Sporting e do Porto podiam fazer as festas de São João. Falou da crise e da 
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necessidade de fazer alguma coisa para se ultrapassar esta fase menos boa. Lembrou 

ainda da necessidade de começar a preparar o combate aos incêndios. -------------------------- 

----- Tomou a palavra o membro Hildérico Coutinho, e referindo-se ao Sr. Cristiano Coelho 

e àquilo que tinha dito na sua intervenção, tinha sido um auto-elogio e que isso não era um 

exercício de humildade; além disso, que a quantidade não era sinónimo de qualidade. 

Corroborou com as afirmações do Sr. João Moura e que, de facto, não via motivos para 

que Moimenta da Beira não apresentasse uma “cara bonita” e portanto os 

empreendimentos deviam ser concluídos o mais cedo possível. Insurgiu-se contra a 

exagerada volumetria de alguns prédios, que funcionam como um íman para muitos jovens 

das aldeias, contribuindo para a desertificação das mesmas. Concordou ainda com o 

Presidente da Junta de Paradinha relativamente às festas do Concelho, que, de facto, 

devem ser pagas pelos moimentenses. --------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Alcides Sarmento disse concordar com a revisão orçamental e que vai votar 

favoravelmente e congratulou-se com a venda dos armazéns municipais. Salientou a 

importância de Actividades de enriquecimento cultural. ------------------------------------------------ 

----- O Senhor Presidente da Câmara respondeu às questões colocadas pelos Senhores 

Deputados e de seguida passou-se para o “Período da Ordem do Dia. ---------------------------- 

Ponto 1 – “Aprovação da 2ª. Revisão Orçamental”, o Senhor Presidente fez uma breve 

explicação acerca do assunto; posto à votação foi aprovado por unanimidade. -----------------

----- Ponto 2 – “Aprovação do Projecto de Alteração aos Estatutos da Associação de 

Municípios do Vale do Douro Sul”. ---------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente fez uma breve explicação sobre este assunto. -------------------------
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----- O Membro Cristiano Coelho recomendou que a Sede da Associação devia ser rotativa, 

para que não fosse sempre em Lamego”. ------------------------------------------------------------------

----- Posto à votação foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------- 

----- Ponto 3 – “subscrição da Declaração sobre a luta contra o Tráfico de Seres Humanos.  

----- Posto à votação foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------- 

---- Ponto 5 – “Indicação de um membro da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira 

para integrar a Comissão eventual de Sáude-Hospital de Lamego”. --------------------------------

----- O Membro Cristiano Coelho salientou novamente a importância do IC26 como forma 

de apoiar o Hospital de Lamego. ------------------------------------------------------------------------------

----- Pelo Senhor Presidente da mesa foi proposto para integrar a Comissão Eventual de 

Sáude no Hospital de Lamego o Presidente da Junta de Moimenta da Beira João Moura , 

sendo aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------

----- Por volta das treze horas fez-se um intervalo para o almoço apelas quinze horas 

visitou-se a “Estação de Tratamento da Água da Barragem do Vilar”. ------------------------------

----- Reiniciou-se a Sessão ás dezassete horas e trinta minutos com os Pontos 6 e 7 da 

Ordem de Trabalhos: “Análise da Proposta de Lei das Finanças Locais“ e “Análise do 

enquadramento Político-Administrativo do Município de Moimenta da Beira”. --------------------

----- O membro Cristiano Coelho referiu que depois da análise efectuada às duas moções, 

ficou mais esclarecido, apontando os aspectos positivos quer de um lado quer de outro. ----

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva disse desconhecer o conteúdo dos 

documentos por não terem chegado à sua mão atempadamente, mas que ia votar contra a 

proposta da Associação Nacional de Municípios. -------------------------------------------------------- 
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----- O membro Alcides Sarmento salientou a importância da nova Lei, e referiu os limites 

de endividamento das Câmaras e os poderes que a Assembleia Municipal tem para 

controlar esses mesmos limites; disse que as Câmaras têm que definir prioridades e evitar 

o despesismo; a Lei é boa garante as boas contas do Município e defende os munícipes. -- 

----- O membro Mário Torres, disse que o objectivo do Estado é poupar dinheiro, mas que o 

Governo está a endossar para as Câmaras mais despesas e mais responsabilidades, mas 

quer transferir menos dinheiro para as Autarquias. ------------------------------------------------------ 

----- O membro António Tojal Rebelo referiu que a Associação Nacional de Municípios tem 

sabido gerir os interesses dos Municípios, mas não tem sabido passar para o exterior a 

verdade dos Municípios. Os Municípios não são survedouro dos dinheiros do Governo 

Central. Que as Autarquias ficam a perder com esta nova Lei, pois as receitas diminuem. -- 

----- Intervieram ainda o Sr. Vereador José Eduardo que defendeu a Lei, e o Sr. Presidente 

da Câmara que repudiou a proposta de Lei das Finanças Locais e solidarizou-se com as 

posições assumidas pela Direcção da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ---- 

----- Posta à votação, foi rejeitada inequivocamente a proposta de Lei de Finanças Locais, 

com a seguinte votação: (14) catorze votos contra, (8) Oito abstenções e (1) um voto a 

favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Fizeram declaração de voto: O membro Jorge Mota mudou de ideias, pois ia votar 

contra a proposta da Associação Nacional de Municípios dizendo que se absteve e que a 

Lei devia ter 3 a 4 anos para se votar; absteve-se o membro Cristiano Coelho, que referiu o 

lado bom e menos bom da Lei, que havia mais atribuições aos Municípios e as verbas 
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disponíveis eram as mesmas: absteve-se o membro João Moura devido ao 

desconhecimento em concreto da proposta e também à complexidade da mesma Lei. ------- 

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

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

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