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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE NOVEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E SETE ======================================================= 

ACTA Nº 06/07 

========== Aos trinta dias do mês de Novembro do ano de dois mil e sete, realizou-se no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho de Moimenta da Beira a Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira conforme convocatória previamente enviada a 

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

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

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

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

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

Municipal: Alcides José Sousa Sarmento, Maria Ondina dos Santos Freixo, Francisco Oliva 

Teles, Ricardo Jorge Adreso Bernardino Bernardo, Domingos Manuel dos Santos Martinho 

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

----- Estiveram presentes na sessão o Senhor António Antunes dos Santos, Secretário da 

Junta de Freguesia de Cabaços e o Senhor José Augusto de Jesus, Secretário da Junta de 

Freguesia de Caria em substituição dos respectivos Presidentes de Junta, por delegação. -- 

----- A mesa apresentou um voto de Pesar pela morte do Dr. António de Jesus Pereira, 

tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------- 

----- No período antes da ordem do dia, José Ferreira sugeriu que fossem colocadas placas 

de sinalização para melhor fluidez do trânsito nos locais do Alto do Facho Bairro de Nossa 
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Senhora de Fátima e na Central de Camionagem para tentar desviar o trânsito do centro da 

Vila; alertou ainda para o facto de os semáforo de Peva, no sentido Viseu - Moimenta não 

funcionarem; recomendou à Câmara para divulgar com antecedência a participação do 

Município, em actividades, como por exemplo “O Festival Gastronómico de Santarém” e 

“Feira de S. Mateus”, que só se teve conhecimento pelos jornais, depois de estas 

actividades já terem terminado. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Alertou a Câmara para a indignação por parte dos comerciantes locais, quanto ao 

pagamento da nova taxa imposta pelas Estradas de Portugal à publicidade colocada ao 

longo da Estrada Nacional 226. -------------------------------------------------------------------------------

----- Pediu esclarecimentos à Câmara Municipal acerca de uma reunião que houve por 

causa de um processo disciplinar instaurado ao “Engenheiro João Pinto Cardoso”, por este 

ter dado cerca de 60 faltas injustificadas. ------------------------------------------------------------------- 

------ O Membro Cristiano Coelho referiu Também que o imposto que a E. P. quer cobrar é 

injusto e provavelmente ilegal e incentiva a Câmara a agir. ------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva alertou para os reservatórios de água de 

de Soutosa, onde salientou que num dos reservatórios a água fica estagnada e imprópria 

para consumo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Alertou para  o cabo de eléctrico que ficou pendurado nos pinheiros e consequente 

perigo que representa. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Falou da desactivação da Escola em Soutosa, acerca de ano e meio; pediu 

esclarecimentos acerca da extensão do Centro de Saúde de Peva, e os encargos que tinha 
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com a limpeza; fez um agradecimento aos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira 

pelos serviços prestados aquando do recente incêndio na região. ---------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta, solicita que a máquina 

retroescavadora possa ser utilizada em proveito das Freguesias, indignou-se com as 

alterações dos nomes das ruas na Freguesia de Moimenta e Fornos sem que a Junta seja 

informada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Membro Mário Torres manifesta o seu descontentamento pelo funcionamento da 

Câmara e/ou Assembleia Municipal; que os assuntos tratados nas reuniões são de uma 

forma geral mesquinhos ficando por discutir aquilo que é essencial, que raramente chegam 

a discussão ou, quando o chegam, chegam tarde. Quanto à variante da Vila da Rua que é 

absolutamente necessária já devia estar feita, a variante de Alvite também deveria ser 

discutida. Lamenta a atitude dos colegas da Assembleia em relação a assuntos 

importantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil deu apoio ao Presidente da Junta de 

Moimenta, pelas alterações dos nomes das ruas sem que a Junta tenha tido uma palavra a 

dizer, salientou a necessidade de um abrigo na paragem dos autocarros em Leomil;  Que 

também tem conhecimento de alguns comerciantes que foram notificados pela E.P. para 

pagamento das taxas de publicidade, e lamenta o comportamento da E.P. Em relação aos 

novos passeios  de Leomil, não os assume na sua totalidade. Solicita a atenção da Câmara 

para uma possível variante em Leomil. ---------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia de Nacomba alerta para a ausência de 
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passadeiras e de abrigos no Bairro da Gandra, onde há alunos e que a Escola Primária 

virou sucata, tem ferros e lixo amontoado. ----------- ----------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara associou-se ao voto de pesar pela morte do Dr. 

António de Jesus Pereira, e respondeu: Que a não utilização das placas de trânsito é 

intencional para evitar acidentes numa zona essencialmente residencial. -------------------------

----- Que a variante da Vila da Rua, é essencial e prioritária, que se estão a fazer esforços 

junto da E. P.,  que solicitou um estudo prévio para o traçado que está já a decorrer e 

lamentou  a interferência de um cidadão de Vila da Rua neste processo. -------------------------

----- Que já foi alertada a E. P. por causa do semáforo de Peva. -------------------------------------

----- Esclareceu que quem foi convidado para representar o Município no Festival 

Gastronómico de Santarém foi a Cooperativa. ------------------------------------------------------------

----- Falou da impossibilidade de cedência da máquina à Junta de Freguesia de Moimenta 

da Beira e da necessidade de comprar mais uma máquina retroescavadora. --------------------

----- A toponímia é da responsabilidade da Câmara e não se lembra de ter alterado uma 

única vez o nome das ruas sem conhecimento das Juntas de Freguesia, passando para as 

Juntas a responsabilidade dos números de polícia, supõe que os problemas que foram 

levantados têm a ver única e exclusivamente com alguns erros. ------------------------------------

----- Elogia a atitude do Sr. Mário Torres em querer discutir as questões estruturantes do 

município. Predispõe-se a resolver o problema de Aldeia de Nacomba com uma reunião 

com o Presidente da Junta de Freguesia e que não sabe o que se passa com a sucata na 

escola,  mas vai tentar saber.  ---------------------------------------------------------------------------------       

----- Quanto ao processo disciplinar instaurado ao Senhor Engenheiro João Pinto Cardoso, 
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o relatório foi feito pelo instrutor do processo. -------------------------------------------------------------

----- Que há dois processos; que num dos processos foram constituídos arguidos o Senhor 

Presidente da Câmara e o Senhor Engº. Humberto Matos; que o Partido Socialista votou 

pela absolvição e prescrição do processo disciplinar levantado ao Engº. João Cardoso. -----

----- Entrou-se no ponto Um da Ordem do Dia que refere “Fixação da Taxa do IMI – Imposto 

Municipal sobre Imóveis taxa a aplicar para 2008”. ------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira disse que discorda com as 

taxas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Membro José Ferreira disse não concordar com as taxas do IMI e discordou da 

posição do Sr. Vice-Presidente Dr. Luís Carlos Pereira da Silva na alínea c), porque a 

referida taxa é demasiadamente elevada (0,5%), salientou ainda que quanto aos prédios 

novos a percentagem (0,2%) equivale a muito mais do que (0,8%) dos prédios urbanos 

antigos; que (0,8%) dos prédios urbanos antigos concordava, mas que (0,4%) dos novos 

equivale ao dobro/triplo da percentagem dos prédios urbanos antigos, pelo que propôs que 

a taxa dos prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI fosse (0,3%). --------------------------

------ O Presidente da Assembleia Municipal apoia a declaração de voto do Dr. Luís Carlos 

e vota contra esta proposta. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Posto este ponto à votação foi aprovado por maioria com 23 (vinte e três) votos a 

favor, 2 (dois) votos contra e 5 (cinco) abstenções. ------------------------------------------------------ 

----- Entrou-se no Ponto Dois da Ordem do Dia que refere “Aprovação do TMDP – Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem – Taxa a aplicar para 2008”. ------------------------------------

----- Posto à votação foi este ponto aprovado por unanimidade. -------------------------------------
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----- Entrou-se no Ponto Três da Ordem do Dia que refere “Programa Finicia – Aprovação 

da Regulamentação”. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Câmara apresentou esta nova regulamentação para acesso a 

este financiamento parte das pequenas e micro-empresas. É um programa para ajudar as 

empresas pequenas a sobreviver ou a serem criadas. -------------------------------------------------

----- O Membro Cristiano Coelho enalteceu o programa e todos os criadores e 

intervenientes nele. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal verificou com olhos de ver o regulamento e 

agradece a colaboração da Câmara Municipal que é quem mais arrisca. -------------------------

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

----- Entrou-se no Ponto Quatro da Ordem do Dia que refere “Orçamento e Plano de 

Actividades 2007 – 3ª. Revisão”. ------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Câmara explicou o referido ponto e posto à votação foi este 

ponto aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------

----- Entrou-se no Ponto Cinco da Ordem do Dia que refere “Bar Esplanada da Praia da 

Barragem do Vilar – Alteração do Prazo do Direito de Superfície”. ----------------------------------

---- O Senhor Presidente da Câmara explicou o referido ponto e posto à votação foi este 

ponto aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------   

----- Entrou-se no Ponto Seis da Ordem do Dia  que refere “Fusão do Agrupamento Vertical 

de Escolas de Moimenta da Beira com a Escola Secundária/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo – 

Providência Cautelar”. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Membro Manuel Ferreira Pinto queria confirmar quais as propostas de facto feitas. --
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----- O Membro João Chiquilho informou que a opinião consubstanciada nos apoios que 

muitos professores lhe terão dado e que esta solução é uma má solução e propõe que a 

Câmara demonstre junto da DREN que não ficou contente. ------------------------------------------

----- O Membro Cristiano Coelho queria saber se a Câmara avançou com alguma Acção 

Judicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pela Câmara Municipal respondeu o Vereador Jorge Costa e disse que a Câmara 

Municipal foi desrespeitada, pois tinha que ter conhecimento e devia ser consultada para o 

facto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Que a decisão do Tribunal era do “interesse público”. --------------------------------------------  

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

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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