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

ANO DE DOIS MIL E NOVE =============================================== 

ACTA Nº 07/09  

 
----- Aos vinte e seis dias do mês de Novembro do ano de dois mil e nove, pelas nove horas 

e trinta minutos, realizou-se, no Salão Nobre dos Paços do Município de Moimenta da 

Beira, uma Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme 

convocatória previamente enviada a todos os seus membros. --------------------------------------- 

----- A mesa foi presidida pelo respectivo Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e 

secretariada pela Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, bem como pelo 

Segundo Secretário, José Manuel Andrade Ferreira. --------------------------------------------------- 

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

Municipal: João Paulo dos Santos Moura, António Francisco Pinto Reis, Celita Maria 

Pereira Leitão e António Ribeiro Correia. ------------------------------------------------------------------- 

----- Tratando-se de uma Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, passou-se para o 

período Antes da Ordem do Dia, após a aprovação, por unanimidade, da acta da reunião 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dando cumprimento à ordem de inscrição dos elementos que pretendiam usar da 

palavra, os trabalhos iniciaram-se com a intervenção de Manuel Ferreira Pinto, que, depois 

de ter felicitado a mesa, manifestou o seu veemente desagrado perante algumas 

afirmações de um dos jornais locais acerca do resultado das eleições autárquicas. ----------- 

----- Seguidamente, foi dada a palavra a José Agostinho Gomes Correia que dirigiu 
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algumas palavras de incentivo ao actual executivo e sugeriu que, de futuro, nas 

convocatórias, figurasse um tratamento em conformidade com o grau académico das 

pessoas e que fossem facultados a todos os membros desta Assembleia os regulamentos 

das comissões para as quais se procederá à eleição de representantes. Antes de finalizar a 

sua intervenção, corroborou o protesto do seu antecessor no uso da palavra, no atinente às 

afirmações, que apelidou de anti-democráticas, de um dos jornais locais, a respeito da 

vitória do partido socialista.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Falou, em seguida, António José Tojal Rebelo que fez questão de afirmar, perante os 

presentes, que a coligação PSD/CDS não se sente representada na mesa com a presença 

de José Manuel de Andrade Ferreira, apesar de se tratar de um elemento que integrou as 

listas dessa coligação nas recentes eleições autárquicas. Refutou os argumentos 

apresentados pelo Presidente deste órgão aquando da apresentação da proposta para 

constituição da actual mesa, sufragada na sessão da tomada de posse, afirmando não 

acreditar que os verdadeiros motivos de um convite a um elemento fora do PS se ficassem 

a dever a uma abertura democrática e pluripartidária, mas antes a uma manobra para 

assegurar a eleição da mesa. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- O interveniente que se seguiu, António José de Macedo, presidente da Junta de 

Freguesia de Leomil, deu as boas vindas a todos e felicitou os novos elementos do 

executivo, realçando o facto de, entre eles, se encontrar uma vereadora da sua freguesia. - 

----- Tendo sido concedida a palavra a António Henrique da Silva Cardoso, este pediu ao 

Presidente da Câmara que fossem marcadas as estradas do concelho, nomeadamente a 

do Touro, a fim de ser facilitada a circulação rodoviária em dias de nevoeiro. ------------------- 
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----- Seguiu-se a intervenção de Hildérico José Lopes Pereira Coutinho que manifestou o 

seu desagrado pela forma como surgiu a proposta de constituição da actual mesa, 

classificando como oportunismo político o convite feito pelo Presidente da Câmara a um 

elemento do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A terminar o período Antes da Ordem do Dia, usou da palavra o Presidente da Junta 

da Aldeia de Nacomba, José Augusto de Jesus Gouveia, que apresentou um problema 

específico da sua freguesia. Aproveitando a oportunidade, o Presidente da mesa lembrou 

aos Presidentes das Juntas que seleccionassem os assuntos de interesse para todo o 

concelho, a fim de se agilizarem as sessões e poder haver tempo para discussões de 

fundo, uma vez que a gestão corrente deve ser tratada directamente com o órgão 

executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Usando do direito de resposta, pediu a palavra Maria Teresa Adão Chaves que, na 

qualidade de directora do jornal local visado pelos reparos e críticas supracitados, explicou 

que, em termos de literacia, se devem entender as afirmações, não como do jornal, mas 

como transcrições do que o povo apregoava na noite das eleições autárquicas. Aliás, 

apenas os seus editoriais traduzem a opinião do jornal, tudo o resto pertence à forma de 

pensar dos colaboradores ou ao rigor das notícias que devem coincidir com o que 

realmente se passou e, disso, alguns dos presentes não podem deixar de confirmar que as 

chamadas à primeira página vertem as palavras que o povo gritava na rua. --------------------- 

----- Alcides José de Sousa Sarmento assumiu a palavra para apresentar argumentos que 

contradizem algumas das afirmações já referidas por anteriores intervenientes, mormente 

no que diz respeito ao convite a um elemento do PSD para integrar a mesa deste órgão, 
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reiterando a sua única intenção de formar uma mesa pluripartidária numa base de abertura 

democrática diferente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Antes de ser concedida a palavra ao Presidente da Câmara, José Manuel de Andrade 

Ferreira pediu para intervir, deixando claro que continua a sentir-se militante do PSD, 

partido que abraça de há já muitos anos a esta parte, mas está disposto a acatar a decisão 

dos dirigentes do seu partido, caso pretendam retirar-lhe a confiança e, nesse caso, 

permanecerá, neste órgão, como independente. --------------------------------------------------------- 

----- Por último, José Eduardo Ferreira, Presidente da Câmara, deu as boas-vindas a todos 

e prometeu respeitar as decisões da Assembleia Municipal, encarando-as com a melhor 

receptividade possível, até porque se trata de um órgão eleito para representar os 

restantes munícipes. Reiterou que os assuntos da gestão corrente das Juntas de Freguesia 

não têm necessidade de ser tratados em sede deste órgão, mas prometeu fazer diligências 

para resolver os que tinham acabado de lhe ser postos. Seguidamente enalteceu o trabalho 

científico da moimentense Ana Catarina Beco Reis que, para além de já ter registadas em 

seu nome duas patentes, uma a nível nacional e outra a nível internacional, foi 

contemplada com um prémio de uma empresa farmacêutica por a sua tese de 

doutoramento ter sido considerada, em Portugal, o melhor trabalho no âmbito da saúde. A 

sua descoberta prende-se com a alternativa à insulina injectável de que dependem os 

doentes que sofrem de diabetes. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Por proposta do Presidente da Mesa, aceite por unanimidade, decidiu-se enviar, em 

nome da Assembleia Municipal, um voto de reconhecimento a esta investigadora, cujo 

trabalho tem sido um excelente cartão de visitas para o concelho de Moimenta da Beira. ---- 
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-----Tendo sido concedida a palavra ao vereador Joaquim António Coelho, a seu pedido, 

este cumprimentou todos e lembrou que, dentro deste órgão, não devem existir divisões 

partidárias, pois o trabalho que aqui se desenvolve destina-se ao benefício de todos os 

habitantes do concelho de Moimenta da Beira. Em relação à polémica levantada pela 

chegada do 25 de Abril no dia das eleições autárquicas, conforme reproduzido num jornal 

local, argumentou que, se não tivesse chegado, os elementos do PS não tinham chegado à 

câmara, todavia, em sua opinião, não interessa as palavras que proferimos, mas os actos. - 

----- Dando início ao primeiro ponto da Ordem do Dia, usou da palavra o Presidente da 

Câmara para fazer uma introdução e uma contextualização ao tema da fixação da taxa do 

IMI a aplicar em 2010, tendo-se seguido a votação que se traduziu na aprovação, por 

unanimidade, do valor proposto pelo executivo. ---------------------------------------------------------- 

----- No atinente ao segundo ponto, incompatibilidades e acumulações de funções, José 

Eduardo Ferreira referiu-se à sua situação profissional anterior à tomada de posse e 

explicou as razões pelas quais não existe incompatibilidade, dado tratar-se de alguém que, 

não sendo funcionário público, se encontra a exercer as funções de Presidente da Câmara. 

----- Em resposta, António José Tojal Rebelo opinou que, em todo o caso, estando a 

actividade profissional ligada à construção civil, haveria sempre o perigo de poderem ser 

levantadas suspeitas no que diz respeito à isenção, não compreendendo a incoerência 

deste não transferir competências. A este propósito, o Presidente da Câmara afirmou que 

tem confiança suficiente nele próprio para saber que não cairá nessa tentação e que, no 

âmbito das competências, está a tomar uma posição semelhante à assumida pelo anterior 

executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Quanto ao ponto três que dizia respeito à eleição dos representantes da Assembleia 

Municipal para a Comissão de Acompanhamento do Processo do Plano Director Municipal, 

foi eleito Joaquim Filipe Rodrigues com vinte e seis votos a favor, um contra e um branco; 

para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, foram eleitos Felisberto Lima, Rui 

Laureano, Cristina Conde e Teresa Sobral com vinte e oito votos a favor, dois contra, cinco 

brancos e um nulo; para a Comunidade Intermunicipal do Douro, foram eleitos João Moura, 

Teresa Adão, António Reis, José Agostinho e António Tojal com catorze votos a favor, dois 

contra e um branco, uma vez que, nesta votação, não podem participar os Presidentes das 

Juntas; para o IFEC, foi escolhido Alcides Sarmento que obteve dezanove votos, contra os 

quinze conseguidos por Hildérico Coutinho e dois brancos; finalmente, para representante 

deste órgão na Assembleia Distrital de Viseu, foi escolhido o Presidente da Junta de Peva 

com vinte e sete votos a favor, dois contra e sete brancos. ------------------------------------------- 

----- Passando ao quarto e último ponto agendado que se reportava a um pedido de 

isenção de IMT da empresa “Beira Santos, Táxi, Lda”, posto o assunto à votação, foi 

recusado por maioria por não se entender ser pertinente e poder vir a abrir precedentes 

imbuídos de injustiça. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

lavrou a presente Acta, que vai ser assinada nos termos da Lei. ------------------------------------ 
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 A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
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