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

ANO DE DOIS MIL E DEZ ================================================= 

ACTA Nº 01/10 

========== Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, 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. --------------------------------------------------------------------------------------  

----- Tendo a Mesa sido presidida pelo respectivo Presidente, Alcides José de Sousa 

Sarmento e secretariada por Maria Teresa Adão Chaves, Primeira Secretária, e, Maria 

Modesta Figueiredo Silva, em substituição do Segundo Secretário, José Manuel Andrade 

Ferreira, a sessão teve o seu início pelas nove horas e trinta minutos. ---------------------------- 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros: José Manuel 

Andrade Ferreira João Paulo dos Santos Moura e Eduardo de Carvalho Seixas. --------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal começou por apresentar os grupos de alunos 

das Escolas Básica e Secundária do Agrupamento de Moimenta da Beira e Profissional de 

Moimenta da Beira, participantes no Programa denominado “Parlamento dos Jovens”, 

presentes no Salão Nobre, a fim de apresentarem os projectos com que vão concorrer à 

sessão distrital de apuramento dos representantes do Distrito de Viseu, na Assembleia da 

República, cuja final terá lugar em Moimenta da Beira. ------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal convidou os referidos alunos a participarem 

nesta sessão, com vista a uma melhor percepção da forma como se debatem os problemas 

do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Os alunos presentes começaram por definir os projectos de recomendação e seus 

objectivos, tendo sido apresentados os deputados eleitos para representar as escolas na 

sessão de esclarecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os alunos do 3.º Ciclo apresentaram o seu projecto sobre a educação sexual nas 

escolas, abordando a problemática da sexualidade, as doenças sexualmente 

transmissíveis e os respectivos métodos de prevenção, propondo a disponibilização de um 

psicólogo nas escolas como agente de informação. De igual modo, foi feita uma proposta 

de promoção de debates e encontros com a participação dos encarregados de educação e 

da associação de pais, bem como o reforço do gabinete para a saúde, com a atribuição de 

mais recursos e de um horário mais alargado. ------------------------------------------------------------ 

----- Os alunos da Escola Secundária apresentaram o seu projecto dedicado ao tema 

“República”, uma vez que a mesma celebra este ano o seu centenário. Começaram por 

classificar a República como o melhor regime de governação, devido à eleição democrática 

do seu Presidente, e apresentaram algumas medidas de aperfeiçoamento. Alertaram 

também para a necessidade de implementação de reformas nos sectores fiscal, eleitoral e 

da educação, através do controle dos gastos irregulares, do combate à fuga ao fisco, do 

termo dos privilégios dos trabalhadores públicos, da redução do número de vereadores e 

de deputados, bem como dos seus salários, e do aumento da verba destinada à educação, 

necessária para o avanço político e social de qualquer população. Referiram-se, ainda, à 

necessidade de elaboração de uma nova Constituição, com vista ao termo dos 

consecutivos remendos à actual lei fundamental. Sublinharam a necessidade de alterar as 
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leis da Assembleia da República, no sentido de traduzir um sistema que permita uma 

efectiva aproximação entre eleitor e eleito, através da criação de círculos nominais. ---------- 

----- Os alunos da Escola Profissional de Moimenta da Beira apresentaram um projecto de 

recomendação de justiça social, no que respeita à atribuição do rendimento social de 

inserção, apelando a um maior controlo dos seus beneficiários e à obrigatoriedade dos 

mesmos realizarem trabalhos comunitários. --------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal felicitou os alunos, os Professores e as Escolas 

pela pertinência dos projectos apresentados, agradecendo a sua presença, bem como a da 

representante da Equipa de Apoio às Escolas da Beira e Douro. ------------------------------------ 

----- A Primeira Secretária, Teresa Adão, introduziu algumas alterações propostas à acta da 

Sessão Extraordinária, realizada em 29 de Dezembro de 2009, após o que, posta à 

votação, a mesma foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------ 

----- De seguida, entrou-se no período “Antes da Ordem do Dia”, tendo o Presidente da 

Assembleia Municipal aberto uma ronda de inscrições. ------------------------------------------------ 

----- António Reis manifestou a sua concordância com os projectos apresentados pelos 

alunos presentes e lançou o desafio de, futuramente, os mesmos apresentarem projectos 

de promoção dos valores de respeito pelo ser humano, da educação do valor do 

semelhante e da preservação da família. No que respeita ao rendimento social de inserção, 

concordou que o mesmo deveria ser transformado num trampolim para o sucesso. Propôs 

também a aprovação de um voto de solidariedade para com os habitantes da Madeira, 

vítimas dos prejuízos causados pela aluvião verificada no sábado passado. Apelou a que a 
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Câmara Municipal, com o apoio da Assembleia Municipal, promova a solidariedade local, 

através do envio simbólico dos nossos produtos. Recomendou, ainda, que a Assembleia 

Municipal tenha em atenção os prejuízos causados pelo mau tempo, designadamente o 

corte de estradas provocado pela neve, apelando a que a Protecção Civil local crie 

condições orçamentais e de execução para concretizar a colocação de uma lâmina ou 

aspirador limpa-neve num veículo multi-funções, à disposição do Município. -------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, começando por dar os 

parabéns aos jovens presentes, pelos passos que estão a dar como jovens cidadãos com 

responsabilidade política. Felicitou a primeira secretária, Teresa Adão, pela sua eleição 

como Presidente da Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) e a 

Câmara Municipal pela posição tomada quanto ao projecto do Parque Eólico, no sentido de 

que o mesmo se torne uma realidade, considerando que constituirá uma mais-valia para o 

Município. Questionou o Presidente da Câmara sobre a possibilidade de alterar a 

denominação do Parque Eólico “Serra da Nave”. -------------------------------------------------------- 

----- Manuel Ferreira Pinto fez suas as palavras anteriormente ditas quanto à presença e ao 

esforço dos jovens presentes. Apresentou a seguinte proposta: ------------------------------------- 

----- “O mais rico de todos os homens é aquele que não deixa que a riqueza o afaste da 

vida com os outros e para os outros. Nesta hora dura e triste que a natureza trouxe aos 

povos do Haiti e da Ilha da Madeira, não podemos nem devemos esquecer-nos das 

privações e do sofrimento por que estão a passar, assim, propõe-se: ------------------------------ 
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a) Que a Assembleia Municipal de Moimenta da Beira aprove um voto de pesar e de 

solidariedade por todos aqueles que sofreram e sofrem naqueles locais da terra; ---------- 

b) Seja prestado um minuto de silêncio por aqueles que perderam a vida em tão trágicos 

acontecimentos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- António José Tojal Rebelo congratulou-se com a presença dos jovens participantes no 

“Parlamento dos Jovens” e informou-os que, em todas as sessões da Assembleia 

Municipal, ordinárias ou extraordinárias, há sempre um período de intervenção do público, 

onde poderão ser ouvidas as suas pretensões, devendo o mesmo constar da respectiva 

convocatória. Congratulou-se, de igual modo, com a eleição de Teresa Adão, para 

Presidente da CIM Douro, no entanto, alertou que o Município, em termos de 

enquadramento administrativo e político, tem adoptado uma posição de aproximação à 

sede do Distrito, ou seja, uma posição pró-Viseu, e não pró-Douro, verificando-se, assim, 

uma incoerência entre aquilo em que se acredita e os lugares que se ocupam noutro 

contexto regional, defendendo que, quando se assumem lugares de destaque num 

contexto regional, é para lutar pela coesão e pelo desenvolvimento desse território. ---------- 

----- Teresa Cardoso manifestou a sua preocupação com os agricultores da zona sul do 

Município, cujos terrenos têm pastos pouco férteis, não produzindo vinho ou fruta, e, 

quando procedem à plantação de eucaliptos, um investimento viável e rentável em pouco 

tempo, são alvo de uma atitude repressiva da parte da Direcção Regional de Agricultura do 

Norte. Solicitou, assim, ser informada sobre a posição da Câmara Municipal quanto a este 

problema, e sobre a possibilidade dos técnicos ligados à agricultura apoiarem os 

agricultores com vista à reflorestação diversificada e sustentável daquela zona. Solicitou 
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também ser informada sobre a possibilidade de ser dada continuidade às actividades 

promovidas pelos técnicos da Biblioteca Municipal, destinadas aos utentes das instituições 

de solidariedade social do Município. ------------------------------------------------------------------------ 

----- António Henrique Cardoso questionou o Presidente da Câmara Municipal quanto à 

intenção de dar continuidade ao projecto da Barragem da Nave, na Serra de Leomil, e 

solicitou informação sobre se o caminho agrícola que liga Paraduça a Arcas foi candidatado 

ou não ao programa PRODER. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha congratulou-se com as ideias dos 

jovens alunos presentes, nomeadamente quanto à proposta referente ao Rendimento 

Social de Inserção, sendo de opinião que o mesmo carece de uma revisão. Congratulou-se 

com a limpeza de valetas, levada a efeito pela Câmara Municipal, que facilitou a drenagem 

das águas pluviais, abundantes devido às intempéries verificadas neste Inverno. -------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal, por solicitação do membro João Moura, 

ausente por motivos de saúde, transmitiu os parabéns à primeira secretária, Teresa Adão, 

pela sua eleição para a presidência da Assembleia Intermunicipal da CIM Douro, e ao 

Presidente da Câmara pelo trabalho efectuado nesse sentido. Apesar de ter votado contra 

essa adesão, entende que os que lá estão têm de fazer o melhor. Manifestou a opinião de 

que não é através desse caminho que se concretizará o desejo deste Município pertencer à 

região de Viseu. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à menção do período de intervenção do púbico na convocatória para a 

reunião, o Presidente da Assembleia Municipal informou fazer parte do Regimento desta 
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Assembleia e dos seus hábitos. Além disso, as convocatórias são públicas, havendo uma 

convocatória que é afixada em edital para que o público tenha disso conhecimento. ---------- 

----- Solidarizou-se com os votos de pesar em relação ao Haiti e à Madeira, bem como com 

a iniciativa de ser prestada a homenagem de um minuto de silêncio em memória das 

vítimas desses trágicos acontecimentos. ------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva solidarizou-se com a situação que a 

Madeira está a atravessar e concordou com a necessidade de resolução dos problemas 

viários causados pela queda de neve, principalmente numa curva existente antes da 

povoação de Soutosa. Manifestou o seu desejo de ver limpas também as valetas das 

estradas que ligam Peva a S. Martinho até a Freguesia de Touro e Peva do cruzamento do 

Cepo a Segões. Apelou, ainda, para que sejam tomadas as medidas necessárias para a 

reparação do semáforo existente na localidade de Soutosa, avariado há cerca de quatro 

meses e solicitou que seja efectuada uma intervenção nas habitações sociais da sua 

Freguesia, atendendo ao seu estado de degradação. -------------------------------------------------- 

----- Cristina Conde começou por felicitar os dois grupos de alunos presentes, informando 

que considerou muito interessantes os temas apresentados, nomeadamente no atinente à 

atribuição do Rendimento Social de Inserção, sendo de opinião que deveria haver mais 

fiscalização e controlo na sua atribuição. Informou que, enquanto formadora na área de 

cidadania e profissionalidade, realizou um debate com os seus alunos sobre o mesmo 

tema, tendo concluído que havia necessidade de averiguar rigorosamente cada situação, e 

dos seus beneficiários, detentores de boas condições físicas e psíquicas, prestarem 

trabalhos comunitários. Felicitou o membro Teresa Adão pela sua eleição para a 
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presidência da CIM Douro, sendo de opinião que todos se deveriam congratular e ter 

orgulho por essa eleição. Relativamente à perspectiva do Presidente da Assembleia 

Municipal, quanto à intenção deste Município se aproximar da região de Viseu, manifestou 

a sua concordância com o mesmo, tendo, no entanto, informado que considera que esta 

eleição não prejudicará essa aproximação. ---------------------------------------------------------------- 

----- José Agostinho Gomes Correia realçou a presença muito digna que o Município de 

Moimenta da Beira teve na Feira Internacional do Turismo, na Bolsa de Turismo de Lisboa, 

e manifestou a sua satisfação pelo facto dos conterrâneos deste Município, residentes em 

Lisboa, terem apreciado essa representação. Considerou que essa presença foi concebida 

de uma forma inteligente e participativa, ao centrar a sua apresentação de amostras de 

produtos regionais em três sectores, designadamente a maçã da Beira Alta, ligada aos 

recursos endógenos mais fortes do Município, os vinhos e os enchidos, bem como a 

referência cultural que constitui a ligação do Município a Aquilino Ribeiro, que se encaixa 

numa rota regional mais vasta, que é o Douro nos “Caminhos da Literatura”. Congratulou-

se com a eleição do membro Teresa Adão para a presidência da CIM Douro, tendo 

considerado o acolhimento deste desafio como uma atitude de inteligência, tratando-se de 

uma participação funcional que tem a ver com a gestão de um programa de 

desenvolvimento regional, onde estão integrados fundos financeiros que vão permitir 

concretizar projectos, alguns de referência intermunicipal e regional. Manifestou a opinião 

de que o Município deve actuar no quadro de funcionalidade, e também no âmbito do 

turismo, uma área com a qual tem uma relação mais próxima, designadamente com a 

Região do Turismo do Douro, agora Entidade Regional do Turismo, até porque todos os 
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operadores de turismo estão integrados em associação que laboram neste espaço. Apelou 

à união e a um espírito muito aberto, que permita visionar o que o Município possa ganhar 

ao estabelecer parcerias, quer com instituições, quer com outros Municípios. Manifestou 

também a opinião de que não se tem reagido muito quando as componentes da saúde, da 

segurança social e da educação estão a ser transferidos para norte, sendo esse o quadro 

político-administrativo em que estamos inseridos. Informou ainda considerar que o 

momento de discussão sobre o Município de deslocar mais para norte ou mais para o 

centro se deverá realizar quando ocorrer o processo de regionalização. -------------------------- 

----- Ainda no uso da palavra, o membro José Agostinho Gomes Correia, sublinhou a 

seriedade da problemática dos agricultores da zona sul do Município, abordada por Teresa 

Cardoso, considerando-a um desafio difícil para a Câmara Municipal, que detém algumas 

atribuições nesta matéria, estando outras a cargo do Ministério da Agricultura, cujas 

informações prestadas sobre o planeamento florestal nem sempre são unânimes. Assim, 

apelou ao Presidente da Câmara para que fizesse uma tentativa de alguma aferição em 

termos dos critérios dos próprios técnicos do Ministério da Agricultura, com vista ao 

conhecimento da sua posição relativamente à política florestal. Tendo este Município um 

espaço privilegiado para apostar na florestação, manifestou a sua preocupação com o facto 

de a mesma estar a ser efectuada de uma forma anárquica e deu como bom exemplo o 

respeito pela biodiversidade verificado por parte da Comissão dos Baldios. ---------------------- 

-----Informou também ser a favor do voto de pesar do Haiti e lançou um desafio aos 

membros desta Assembleia Municipal, no sentido de oferecerem a sua senha de presença 

para ajudar as vítimas da catástrofe verificada na Madeira. ------------------------------------------- 
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----- Teresa Adão dirigiu uma palavra de carinho e de ternura aos seus antigos alunos, ali 

presentes e, relativamente à sua eleição para Presidente da Assembleia da CIM Douro, 

informou que a mesma se deve ao trabalho do Presidente da Câmara Municipal. 

Comunicou que mantém a sua posição pró-Viseu, no entanto, aceitou ser membro daquele 

órgão com o intuito de fazer o seu melhor a representar o seu Município, por isso 

considerou não ser coerente recusar a proposta de encabeçar uma lista candidata à sua 

presidência. Apreciou a intervenção de José Agostinho Gomes Correia sobre o assunto, 

por retratar exactamente o que se passa, sublinhando a necessidade de se fazer algo para 

sair do espaço cinzento em que o Município era acusado de estar. --------------------------------- 

----- Tendo sido concedida a palavra, nos termos instituídos,  ao vereador Joaquim Coelho, 

este felicitou os alunos presentes e informou que os considera a chave que o futuro político 

de Portugal necessita, com muita acção, muito realismo e muito princípio. Informou, ainda, 

considerar a catástrofe verificada na Madeira paradigmática, no sentido de se perceber a 

necessidade de prevenir este tipo de situações, pelo que solicitou aos Presidentes de Junta 

e ao Presidente da Câmara que procedessem à avaliação dos efeitos que teria para a 

nossa região a queda de um nível de pluviosidade idêntica. Considerando que este 

Município tem uma orografia muito acidentada, sublinhou a importância da sua densidade 

florestal, apelando a que a Câmara Municipal e os seus técnicos, juntamente com as 

Juntas de Freguesia, procedam à análise das condições para fazer o repovoamento 

florestal, no sentido de melhorar a retenção da água. -------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara manifestou o seu orgulho pelos jovens alunos ali presentes, 

apelando à continuidade do seu esforço para participarem e intervirem pelo bem do País. 
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Manifestou a sua satisfação por estarem de acordo que a educação é o eixo central do 

desenvolvimento deste Município e deste País. Informou não concordar com a proposta de 

redução do número de vereadores e dos seus salários, porque não os considera 

excessivos, atendendo a que os Municípios têm cada vez mais competências e o bom 

desempenho depende da existência de responsáveis políticos. Manifestou a opinião de que 

a pior maneira de se lidar com os valores maiores da República, a liberdade e a 

democracia, é dizer, de uma forma não raramente demagógica, que os problemas, ao nível 

local e central, se resolvem com a diminuição dos salários, resolvendo-se sim, segundo a 

sua opinião, através da colocação dos melhores nessas áreas. Referiu que a melhor forma 

de se perderem alguns destes valores maiores da República é desvalorizar os nossos 

eleitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Rendimento Social de Inserção, informou considerar tratar-se de um 

tema com grande complexidade, concordando que o mesmo não deve terminar, mas sim 

ter algumas correcções. Em sua opinião, o referido Rendimento Social de Inserção tem 

mais virtudes do que defeitos, devendo as primeiras ser valorizadas, sob pena da sua 

extinção a prazo. Relativamente à proposta de prestação de trabalho comunitário pelos 

beneficiários do referido rendimento, alertou para o facto de, na sua maioria, não terem 

condições para o fazer, e de tratar-se de um rendimento, como o próprio nome o indica, 

destinado a reinserir pessoas, suprindo as dificuldades que surgem em momentos 

concretos das suas vidas, colocando a questão se não estaria a ser-lhes atribuído um 

estigma que dificultaria essa reinserção. ------------------------------------------------------------------- 
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----- Quanto às propostas do membro António Reis, no que à neve diz respeito, informou 

que o Município, juntamente com os Bombeiros Voluntários, a Protecção Civil e a GNR, 

fizeram com que, num curto espaço de tempo, fosse possível circular quase 

completamente dentro do Município. Assim, não pode admitir que tudo tenha parado, sob 

pena de estar a desvalorizar este trabalho que considera meritório. Informou que o facto de 

nevar poucos dias por ano leva a que não se tenham todos os meios para minorar os seus 

efeitos. Comunicou que o Município está a estudar um processo barato de arranjar 

equipamentos disponíveis para esta situação de forma a, no próximo Inverno, possuir mais 

meios para os dias de neve. Informou que, na reunião preparatória que os parceiros 

levaram a cabo, foi definido um método que, não sendo perfeito, resultou cabalmente e que 

consistiu no recurso a uma retroescavadora, para remoção da neve, e um tractor com um 

equipamento que se usa na agricultura para distribuição de adubos, para distribuir sal. Não 

se justificando o investimento num camião especializado, informou da sua pretensão em 

adaptar um camião que possa servir outros fins que, apesar de não deixar de ser um meio 

rudimentar, será melhor e mais eficaz do que aqueles de que o Município dispõe 

actualmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apresentou as suas desculpas por não se referir a alguns deputados que usaram da 

palavra, mas, como não o interpelaram e por uma questão de gestão de tempo, parecia-lhe 

ser preferível assim proceder. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à eleição do membro Teresa Adão para Presidente da Assembleia da 

CIM Douro, começou por dar os seus parabéns à mesma e agradeceu a todos os membros 

por terem apoiado esta candidatura. Em resposta ao membro António José Tojal Rebelo, 
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apesar de estar preocupado com o bloqueio político-administrativo em que o Município se 

encontra, manifestou a opinião de que o Município tem duas opções, ou passa anos a fio a 

dizer que não é querido em sítio nenhum, nem no Douro, nem em Viseu, ou, enquanto o 

Município estiver na CIM Douro, fará por ter a melhor representação possível e fará um 

grande esforço para estar bem representado. Alertou que o Município não pode alhear-se 

duma realidade que foi aludida pelo membro José Agostinho Gomes Correia, na medida 

em que, entre outras coisas, na CIM Douro estão em causa fundos comunitários de grande 

valor, devendo o Município discuti-los e bater-se por eles. Informou que esta posição não 

significa alguma adesão prévia da parte do Município, ou de si próprio, à ideia de deslocar 

o Município do ponto de vista político, já que, em termos administrativos, ele já foi 

deslocado para o Douro. Referiu que, para o Município de Moimenta da Beira, é muito bom 

que um membro desta Assembleia Municipal possa presidir à Assembleia da CIM Douro, e 

que o Vice-Presidente da Entidade Regional de Turismo do Douro seja o deputado e Ex-

Presidente da Câmara, José Agostinho Gomes Correia, devendo o Município agradecer 

aos mesmos os seus esforços para elevar o nome do Município. ----------------------------------- 

----- No que respeita ao Stand do Turismo do Douro, presente na Bolsa de Turismo de 

Lisboa, informou ser de opinião que o Município de Moimenta da Beira terá sido o que 

melhor se fez representar, atribuindo este mérito às organizações que o representaram 

nesse certame, designadamente a Cooperativa Agrícola do Távora, a Associação de 

Fruticultores da Beira Távora, representada através da sua Confraria Gastronómica, a 

empresa Tia Marquinhas, através dos seus enchidos, e a Câmara Municipal, estendendo 

este mérito ao deputado José Agostinho Gomes Correia. --------------------------------------------- 
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----- Em resposta ao membro Teresa Cardoso, informou que o Município tem uma grande 

preocupação com a questão florestal, constituindo a floresta um manancial que entende 

não se poder desperdiçar, estando empenhado em desenvolver a fileira florestal, os seus 

produtos e as acções relacionadas com a mesma. Transmitiu a informação de que já foi 

feito algum trabalho com o gabinete florestal deste Município quanto ao desenvolvimento 

da floresta. Relativamente à plantação de eucaliptos, fez saber que teve algumas 

dificuldades, atendendo a que não é ao Município que compete o seu licenciamento, nem a 

gestão macro da floresta. Esclareceu que havia uma lei que deveria ter entrado em vigor no 

último dia do ano passado, que atribuía maiores responsabilidades aos Municípios na 

gestão florestal, quer no ordenamento, quer no licenciamento. E, dada a sua satisfação 

com tal diploma legal, solicitou o envio de um ofício às Juntas de Freguesia e às 

associações de produtores florestais, através do qual comunicou que, a partir de agora, era 

no Município que se deveria tratar dos assuntos relacionados com a floresta, 

disponibilizando, para o efeito, os contactos dos colaboradores da Câmara Municipal 

especializados nessa área. No entanto, poucos dias depois, foi informado de que o referido 

diploma não ia entrar em vigor de imediato, tendo sido adiada a sua publicação por não ter 

sido publicado um regulamento que permitisse a sua operacionalização. Assim, informou 

que aguarda a regulamentação do referido diploma para se efectivar uma maior 

intervenção dos Municípios nessa área. Entretanto, apresentou a sugestão de se realizar 

uma reunião na Junta de Freguesia de Peva, com os técnicos do Município especializados 

nessa área, convidando para a mesma os técnicos da Direcção Regional de Agricultura do 

Norte, com vista à divulgação de uma informação harmonizada em relação aos 
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procedimentos respeitantes à florestação e à criação de um compromisso mútuo, a fim de 

evitar as multas a que os agricultores estão sujeitos. --------------------------------------------------- 

----- Quanto ao programa da Biblioteca Municipal para as IPSS’s, esclareceu que o mesmo 

está a ser desenvolvido, sendo sua intenção juntar outros serviços à biblioteca itinerante, 

nomeadamente o pagamento das contas dos utentes ao Município, entre outros que estão 

em estudo. Manifestou a sua preocupação com o facto de, a partir de Março, a marcação 

prévia das consultas de medicina familiar no Centro de Saúde de Moimenta da Beira ter de 

ser efectuada obrigatoriamente via Internet e evidenciou a necessidade de ser estudada, 

com as Juntas de Freguesia e as IPSS’s, a melhor forma de apoio aos idosos, que, na sua 

maioria, não tem acesso a esses meios tecnológicos, nem conhecimento de como 

operacionalizá-los. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em resposta ao membro António Henrique Cardoso, informou que o caminho agrícola 

Arcas – Paraduça não foi candidatado aos Fundos Comunitários, tendo sido candidatados 

cinco caminhos, concretamente, nas Freguesias de Leomil, Passô, Sever, Alvite e Vila da 

Rua. Esclareceu que os outros caminhos não foram candidatados devido ao curto espaço 

de tempo disponibilizado para a submissão de candidaturas, cuja elaboração constitui uma 

tarefa bastante complexa, promovida internamente, aproveitando para agradecer à equipa 

responsável pela mesma, constituída por funcionários deste Município. Informou, ainda, ser 

da sua convicção que, tendo este programa um orçamento nacional, se o Município vier a 

ser contemplado com a aprovação destas cinco candidaturas, será motivo de grande 

satisfação, atendendo a que isso representaria verbas para o Município incomparavelmente 

superiores àquelas que podem ter os outros Municípios, face ao orçamento disponível. 
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Explicou que os cinco caminhos foram seleccionados através de uma avaliação sobre 

quais os que poderiam servir melhor o tecido empresarial agrícola. Informou que este 

método foi utilizado com o objectivo destes investimentos servirem o melhor que puderem a 

agricultura do Município e, assim sendo, ficarem mais próximos de garantir a sua 

aprovação, atendendo a que o programa tem como objectivo que estes caminhos 

alavanquem a produção agrícola e uma das justificações que tem de ser feita, no sentido 

da sua aprovação, é tratar-se de um bom investimento por provocar um aumento do 

investimento por parte dos produtores. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação à questão da Barragem da Nave, informou que já foram realizadas três 

reuniões com a Direcção Regional da Agricultura do Norte, tendo a Câmara Municipal 

estado a intervir junto do Primeiro Ministro e do Secretário de Estado, no sentido de 

lembrar a importância crucial da Barragem da Nave para a produção agrícola no Município. 

Fez saber que o estudo prévio apresentado pelo Município teve uma informação 

desfavorável por parte dos serviços do Ministério da Agricultura, que alegaram a sua 

inviabilidade devido à capacidade de armazenamento ser muito inferior à que consta no 

referido estudo. Explicou que este estudo diz que se consegue armazenar água suficiente 

para regar mil hectares naquele lugar, enquanto os técnicos do Ministério da Agricultura 

alegam que, com algum optimismo, consegue servir trezentos e cinquenta hectares. O 

estudo prévio previa que, a partir daquele ponto de água, se regassem blocos muito 

dispersos, com áreas de grande produção, enquanto, na referida informação desfavorável, 

os serviços do Ministério da Agricultura alegam que não há justificação económica para 

servir blocos tão dispersos. O estudo prévio refere que talvez haja alguma inviabilidade em 
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função do valor arqueológico naquele local, podendo vir a ser uma condicionante àquela 

localização. Atendendo a este parecer, informou que a única solução será alterar o estudo 

e adequá-lo de forma a combater os argumentos que fundamentam a referida informação 

desfavorável, adequando a quantidade de água referida na informação às necessidades da 

área que se pretende regar. Assegurou que, embora se trate de um processo complicado, 

a Câmara Municipal irá empenhar-se pela sua execução, assumindo o compromisso de 

informar a Assembleia Municipal sobre a sua evolução. ----------------------------------------------- 

----- Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Peva, concordou que a curva da 

estrada que referiu é bastante complicada, no entanto, a mesma não está sinalizada como 

curva de grande risco na carta de riscos do Município, cujos pontos são alvo de intervenção 

imediata quando ocorre a queda de neve, pelo que informou que irá mencioná-la na 

próxima reunião e, com toda a probabilidade, a mesma será incluída na referida carta de 

riscos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à limpeza das valetas das estradas mencionadas, informou que a 

mesma está prevista e que irá realizar-se, até porque o Município está a tentar investir 

muito na limpeza de valetas, atendendo aos seus benefícios na conservação dos 

pavimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita à avaria dos semáforos sitos na localidade de Soutosa, informou que 

partilha da opinião que os mesmos já deveriam estar a funcionar, e, apesar daqueles 

serem da responsabilidade das Estradas de Portugal, comunicou que o Município está a 

cumprir o dever de intervir junto das mesmas a fim de procederem à respectiva reparação, 

não só na povoação de Soutosa, como também na Freguesia de Vila da Rua. Informou que 
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lhe foi dada a garantia presencial, por parte do responsável pela manutenção, de que, logo 

que as condições atmosféricas o permitam, procederão à reparação dos referidos 

semáforos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente às habitações sociais da Freguesia de Peva, referiu que uma delas está 

a ser, neste momento, intervencionada e admitiu que o parque habitacional social do 

Município está degradado, com muitas lacunas, manifestando o seu empenho para que 

esta situação seja ultrapassada, tão breve quanto possível. ------------------------------------------ 

----- António Reis sugeriu que as propostas apresentadas sejam votadas separadamente, 

designadamente: o donativo das senhas de presença às vítimas da Madeira, que se trata 

de uma tomada de posição de consciência individual, o envio solidário de produtos da 

região à Madeira, e a prestação de um minuto de silêncio pelos que perderam a vida nas 

catástrofes verificadas na Madeira e no Haiti. ------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal concordou e começou por colocar à votação a 

proposta de prestação de um minuto de silêncio em memória das vítimas da Madeira e do 

Haiti, que foi aprovada por unanimidade. Solicitou, assim, à Assembleia Municipal e ao 

público presente que se levantassem e levassem a cabo aquela manifestação de pesar. ---- 

----- Decorrido o minuto de silêncio, o Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a 

todos os presentes e colocou à votação o voto de pesar e de solidariedade do Município 

para com todos os Municípios da Madeira e com o Haiti, que foi aprovado por unanimidade.  
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----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou, então, à votação a recomendação à 

Câmara Municipal para que crie uma corrente de solidariedade dirigida às vítimas da 

Madeira, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ 

----- José Agostinho Gomes Correia subscreveu o que foi dito e apresentou a proposta de 

ser traduzida a solidariedade da Assembleia Municipal para com a Madeira através do 

contributo das senhas de presença desta reunião. ------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal concordou, mas não pôs a proposta à votação 

para evitar que os membros do órgão se sentissem pressionados, por isso, os que 

entenderam prescindir da sua senha de presença desta sessão, expressaram a sua 

vontade, assinando à frente do seu nome numa folha que foi posta a circular. O Município 

entregará à Região Autónoma da Madeira a quantia respeitante à senha de presença dos 

deputados que optaram por prescindir dela. --------------------------------------------------------------- 

 

----- Às treze horas, o Presidente da Assembleia Municipal propôs um intervalo para 

almoço, tendo a sessão sido reiniciada pelas catorze horas e trinta minutos. -------------------- 

----- Entrou-se no Período da Ordem do Dia, no Ponto Um, com vista à “Apreciação de 

informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal, acerca da actividade do 

Município, nos termos da alínea e), do n.º 1, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal começou por informar que a sua informação escrita 

pretende, em primeiro lugar, dar cumprimento a uma directiva legal, que determina a 
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prestação de informação à Assembleia Municipal, sobre matérias que a própria lei 

específica e, concretamente, sobre a situação financeira do Município. Para além do 

cumprimento legal, referiu que outro objectivo da apresentação desta informação é o 

conhecimento periódico, por parte da Assembleia Municipal, da informação que é relevante 

para o Município, nomeadamente em termos financeiros, para que possam, em cada um 

desses períodos de tempo, serem trocadas impressões acerca destas matérias tão 

relevantes para o Município, permitindo aos deputados a possibilidade de dizerem o que 

entenderem de forma consequente, isto é, em tempo útil, a fim de poderem fazer as 

apreciações e as recomendações que entenderem para a Câmara Municipal. Comunicou 

que vai respeitar uma estrutura prévia da referida informação com vista à facilidade de 

leitura e à coerência temporal, de forma a dar-lhe uma evolução que possa ser avaliada 

pelos deputados. Os documentos agora apresentados só voltarão a ser apreciados na 

Assembleia Municipal quando forem objecto de alterações. ------------------------------------------ 

----- Tratando-se do primeiro documento apresentado, disponibilizou-se para acolher 

sugestões de melhoramento quanto à forma do documento e iniciou uma explicação da 

estrutura do documento, informando haver um ponto designado “aspectos gerais”, a fim de 

incluir nele o que considerar mais relevante no Município, com a excepção do que vem nos 

pontos seguintes. Esclareceu que o ponto “situação ou informação financeira” inclui os 

elementos que dizem respeito quer à receita, quer à despesa, com os itens “previsão 

anual”, “valor recebido”, “taxa de execução” e a “taxa de execução ideal”, e informou que 

estes dados dirão sempre respeito ao último mês. Referiu que esta informação contempla 

também um resumo de execução orçamental, que engloba os valores das receitas e 
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despesas orçamentais. Relativamente a cada um desses quadros, será fornecida uma 

explicação com vista a uma melhor compreensão. No atinente ao quadro com a situação 

patrimonial, informou tratarem-se dos movimentos e dos acumulados que o Município tem 

a débito e a crédito até a um determinado momento, isto é, o que o Município tem em 

termos de disponibilidades patrimoniais num determinado momento e o que é que deve 

nesse mesmo momento, não entrando em linha de conta aquilo que é o património 

acumulado ao longo dos anos. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mencionou outro aspecto muito relevante na vida do Município, que consta na sua 

informação como “mapa do contencioso”, esclarecendo tratar-se de um resumo das acções 

de contencioso do Município, no qual tentará mencionar, não só a identificação das 

mesmas, mas também os valores envolvidos e a situação em que se encontram. Referiu 

que o mapa fornecido nesta sessão pretende informar os litígios existentes entre o 

Município e terceiros, qual o valor de cada um deles, qual o seu valor global e qual o 

estado de cada um desses processos, permitindo, assim, que a Assembleia Municipal 

tenha uma noção, que pretende que seja o mais rigorosa possível, do mapa de contencioso 

do Município, sendo-lhe dada a possibilidade de pedir esclarecimentos sobre o mesmo. ---- 

----- Afirmou que inseriu mais duas informações que entendeu serem relevantes pelo 

volume de dinheiro que envolvem, sendo uma delas a que denominou de “valor reclamado 

ainda não judicialmente”, que se refere ao valor que uma determinada empresa 

fornecedora de bens de imobiliário diz ter direito a receber, que ainda não está em 

contencioso judicial. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Porque o volume também o justifica, forneceu a informação denominada “garantias em 

avaliação”, que se refere a um pedido de pagamento, relacionado com a libertação de 

garantias bancárias por parte de uma empresa, que apresenta um valor global diferente do 

apurado pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Fez saber, ainda, que um outro mapa que pretende manter com actualização 

permanente é o da informação sobre a situação dos protocolos que estiverem a decorrer 

com as Juntas de Freguesia, cujo objectivo é dar uma informação a toda a Assembleia 

Municipal sobre a evolução da concretização destes protocolos, bem como uma informação 

clara a todas as Juntas de Freguesia, do que se passa com as suas congéneres. ------------- 

----- Terminou a apresentação da sua informação, enunciando os seus três grandes 

objectivos: cumprir a Lei, respeitar a Assembleia Municipal e pedir a sua colaboração. ------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu o período de inscrições para o debate 

sobre este ponto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- António José Tojal Rebelo congratulou o Presidente pela sua decisão de fazer cumprir 

a lei sobre este assunto e, relativamente aos protocolos celebrados com as Juntas de 

Freguesia de Nagosa e de Moimenta da Beira, solicitou informação sobre quais os seus 

projectos, uma vez que não estão enumerados no mapa apresentado. Questionou se o 

valor constante no mapa de processos judiciais em curso, reclamado pela firma Jeremias 

de Macedo, relativamente à Associação Regional de Municípios da Vale do Távora, cabe 

só a este Município ou se terá de ser repartido pelos outros Municípios associados. ---------- 
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----- Manifestou a sua concordância com o critério de selecção dos cinco caminhos 

agrícolas candidatados aos Fundos Comunitários, solicitando mais informação sobre a 

hierarquia dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- José Agostinho Gomes Correia manifestou a sua satisfação de, pela primeira vez, ser 

apresentada uma informação escrita acerca da actividade do Município. Considerou 

interessante a abordagem prioritária da questão condicionante, que é a situação financeira 

do Município, que efectivamente condiciona e cria alguns constrangimentos, implicando 

uma programação diferente e o recurso a financiamentos diferentes. ------------------------------ 

----- Mantendo a sua intenção de ter sempre uma atitude muito cooperante e positiva, e 

convergindo para aquilo que foi a sua afinidade com a atitude do Presidente da Câmara, 

quanto à dívida não se tornar uma obsessão, e de ser dada prioridade a uma série de 

acções de investimento, solicitou informação detalhada sobre alguns investimentos que 

estão traduzidos no plano do orçamento e que são absolutamente prioritários, no âmbito 

das opções estratégicas feitas pelo Município. Começou por mencionar os Centros 

Escolares, cujo processo se revela muito complexo, devido aos recursos exíguos postos à 

disposição das Câmaras, apertando assim a selectividade das opções. Enumerou a 

regeneração urbana que consiste num processo que incide muito na zona norte, tendo sido 

opção de cerca de setenta Municípios. Referiu o “Projecto Aquiliniano”, de cariz cultural, 

que, na sua opinião, tem grande efeito na projecção e na afirmação deste Município, 

apelando a que se tenha uma postura e uma atitude mais interventivas, atendendo às 

alterações da estrutura directiva da Fundação Aquilino Ribeiro, devido ao falecimento da 

Presidente do seu Conselho Directivo. ---------------------------------------------------------------------- 



 

Fl. 

__________   

2010.02.26 

 
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 

 

 

361 

----- Mencionou a área empresarial, apelando à criação de incentivos e espaços para a 

fixação de empresas e de novos investimentos no Município. Abordou a questão da 

Variante de Alvite, que tem implicações na mobilidade e na reorganização do tecido 

urbano, bem como em outro tipo de investimentos, tais como a possível fixação de uma 

empresa de transformação de produtos lácteos. Manifestou a sua preocupação com a 

retracção na produção de leite, visto que uma das virtudes da Barragem da Nave seria não 

só o impulsionamento da fruticultura, mas também incentivar o alargamento das áreas de 

cultivo de forragem. Relativamente à questão da Barragem da Nave, manifestou a opinião 

de que foi uma completa desconsideração e desonestidade política atroz a atitude da 

Direcção Regional de Agricultura do Norte, que não deu um sinal à Câmara Municipal de 

que seria necessário reformular ou repensar o projecto. Informou que a primeira proposta 

apresentada foi fruto de conversas tidas com fruticultores, nas quais houve a identificação 

de três pequenas barragens em locais de grande proximidade com os espaços a regar, em 

Vila da Rua, Leomil e Passô. Esclareceu que, apresentadas essas pospostas ao Director 

Regional de Agricultura do Norte, o mesmo manifestou a opinião de que se tratavam de 

pequenos investimentos e apelou à apresentação de um projecto de maior dimensão, ao 

que o Município respondeu com a possibilidade de aproveitamento do projecto que já tinha 

de abastecimento público, para irrigação, e, no espaço de quatro anos, o Ministério da 

Agricultura acabou por dar uma informação desfavorável ao projecto. Verbalizou a sua 

preocupação com a possibilidade de se ter perdido o sentido de oportunidade do 

investimento e incentivou o Presidente da Câmara a lutar por esse projecto, apelando ao 

apoio incondicional aos autarcas, por parte dos agricultores e dos empresários. Lembrou 



 

Fl. 

__________   

2010.02.26 

 
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 

 

 

362 

que, além deste projecto, algumas vias rodoviárias foram desviadas e adiadas, agora por 

força da contracção financeira que o país está a atravessar. ----------------------------------------- 

----- Manifestou a sua satisfação de terem sido ultrapassados os estrangulamentos do 

Parque Eólico da Serra de Leomil e solicitou informação sobre a evolução do processo do 

Parque Eólico da Freguesia de Peva. Quis, ainda, ser esclarecido sobre a intenção das 

Estradas de Portugal não respeitarem o projecto que estava estabelecido para fazer a 

ligação da Estrada Nacional 323, pelo menos desde Peva ao encaixe da ponte de Vila 

Nova de Paiva.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto aos pendentes do contencioso, manifestou a sua completa disponibilidade 

para, através de actos concretos, defender os direitos do Município. No que respeita ao 

“valor reclamado ainda não judicialmente”, informou que o empreiteiro em causa vem 

reclamando, há um ano e meio, tendo-o incentivado a avançar judicialmente, atendendo a 

que não assumia qualquer disponibilidade de negociar os valores apresentados, pois a 

obra em causa tinha um orçamento, gastou-se 50% para tornar a obra melhor, não 

podendo surgir agora mais 50%, pelo que sugeriu que fosse feita uma auditoria no sentido 

de ser avaliado o que está em causa. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação à informação “garantias em avaliação”, informou que a Câmara Municipal 

tinha a obrigação de libertar as garantias em causa, dentro do prazo que a lei estabelece, 

no entanto, devido à má informação prestada pelo técnico acompanhante das obras, de 

que as mesmas deveriam ser retidas por haver imperfeições nas obras e dinheiros que já 

tinham sido pagos, em sua opinião, o tribunal possivelmente dará a razão à outra parte, 

porque, para garantir as boas execuções, tem que se recorrer a processos simples e as 
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garantias são para ser libertadas quando chega o momento da recepção provisória da 

obra. Informou que se deve tirar uma lição desta situação, devendo ser dado aos juristas o 

que é dos juristas e aos técnicos o que é dos técnicos. ------------------------------------------------ 

----- No respeitante aos protocolos celebrados com as Juntas de Freguesia, manifestou a 

sua concordância com este processo de descentralização. Quanto ao facto das decisões 

de aprovação das candidaturas apresentadas pelas Juntas de Freguesia não serem todas 

favoráveis e não ocorrerem todas ao mesmo tempo, esclareceu que todas as acções foram 

apresentadas e defendidas, quase exclusivamente, com base nos argumentos do técnico 

fiscal da obra, tendo sido dado muito pouco contributo por parte dos políticos nessa 

argumentação que é quase exclusivamente de carácter técnico-legal. Pediu ao Presidente 

da Câmara Municipal o acompanhamento rigoroso destas acções, atendendo a que alguns 

orçamentos apresentados pelos empreiteiros têm um valor muito elevado. Aconselhou a 

elaboração de um acordo, em que a Câmara Municipal assuma o pagamento da energia e 

as Estradas de Portugal sejam responsabilizadas pela reparação dos semáforos em todo o 

Município, de forma àquela entidade assumir definitivamente essa responsabilidade. --------- 

----- Solicitou informação sobre a existência de alguma evolução na intenção do Ministério 

da Agricultura ceder à Câmara Municipal as casas florestais existentes no Município, que 

poderiam servir para as associações locais enquadrarem espaços de interpretação florestal 

e ambiental, ou fazerem delas as suas sedes. ------------------------------------------------------------ 

----- Apelou para que o Presidente da Junta de Freguesia de Pêra Velha, que está a dar 

prioridade ao planeamento florestal, inclua os perímetros florestais, e, para o caso de não 

conseguir fazê-lo, transferir essa competência para a Câmara Municipal. ------------------------ 
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----- António Reis informou que registou com agrado a disponibilidade manifestada pelo 

membro José Agostinho Gomes Correia em ajudar na resolução dos problemas 

apresentados e solicitou informação sobre a forma como foi apurado o “valor reclamado”, 

constante no “mapa de processos judiciais em curso”. Deu os parabéns e manifestou a sua 

satisfação pela elaboração deste documento que visa elucidar a Assembleia Municipal. 

Pediu, ainda, ao Presidente da Câmara Municipal que fossem acrescentadas, de futuro, as 

informações financeiras sobre os protocolos celebrados com a Administração Central e os 

apoios da União Europeia, atendendo à necessidade de avançar, como for possível, com 

as obras já referidas, cuja execução é de extrema importância para restituir o poder 

geográfico e de intervenção que Moimenta da Beira merece, necessário para a promoção 

da dinamização dos empresários existentes, bem como para a fixação de novos 

investidores. Informou considerar necessária a elaboração de uma estratégia com vista à 

promoção de uma associação empresarial e de desenvolvimento no Município de 

Moimenta da Beira. Manifestou a sua preocupação relativamente à questão das garantias 

bancárias, solicitando ser esclarecido se os valores mencionados são dívidas ou processos 

de execução. No que respeita à dívida da Câmara Municipal, sublinhou a necessidade de o 

executivo camarário, em colaboração com as Juntas de Freguesia, arranjar uma solução 

para a mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou o desejo de ser informado sobre quem é o fiscal de obras nomeado pela 

Câmara Municipal que fez este reconhecimento de obras que, com certeza, muito 

contribuiu para este desastre de processos que constam na informação apresentada. 

Sublinhou o dever de responsabilidade de todos os funcionários públicos e privados, 
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concordando com a opinião do Presidente da Câmara, de que a solução não é diminuir os 

ordenados, mas sim aumentá-los e aumentar as responsabilidades, cabendo à entidade 

responsável criar, quando considerar oportuno, os respectivos processos-crime e 

processos judiciais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Demonstrou a sua satisfação pela forma como foi apresentada a informação sobre as 

actividades do Município e manifestou a sua preocupação com os números apresentados, 

considerando necessária uma ginástica mental e contabilística forte para sair desta 

situação, pelo que solicitou ao Presidente da Câmara algum esclarecimento possível sobre 

este assunto preocupante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manifestou a sua confiança de que a Câmara Municipal irá adoptar uma estratégia de 

selecção criteriosa das pessoas para lugares-chave, verificando-se já o grande benefício 

de ter o membro José Agostinho Gomes Correia na Vice-Presidência da Entidade Regional 

de Turismo do Douro, através da organização da Bolsa de Turismo de Lisboa, e o benefício 

que a deputada Teresa Adão poderá dar com a sua intervenção na CIM Douro. --------------- 

----- Relativamente à questão do Douro e do Centro, manifestou a opinião de que Moimenta 

da Beira tem que defender os seus interesses económicos, fazendo com que o Douro 

venha até si. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal demonstrou a sua extrema satisfação com o 

debate que foi suscitado pelo documento escrito apresentado, que permite fazer o 

acompanhamento da actividade do Município. ------------------------------------------------------------ 
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------ Considerou o quadro da participação dos processos judiciais bem apresentado e de 

grande utilidade, pois permite o acompanhamento dos mesmos. Manifestou a sua 

preocupação com o volume dos processos judiciais, alguns dos quais, acompanhados por 

si desde que foi Vereador na Câmara Municipal, atendendo a que, na possibilidade do 

Município perder em todos eles, será piorado o panorama de uma dívida que já é muito 

preocupante. Questionou o Presidente da Câmara se está a equacionar adoptar alguma 

estratégia para remediar esta situação, tendo em conta que estes processos são, quase 

todos, com uma empresa. Considerou gravíssima a questão das garantias bancárias e 

manifestou a opinião de que, se a culpa é realmente das más informações prestadas pelos 

técnicos, têm de ser apuradas responsabilidades e que a Câmara Municipal deveria ter tido 

o cuidado de obter outros pareceres, pois trata-se de uma questão que se arrastou no 

tempo e que envolve uma série de processos. ------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal manifestou a sua satisfação por esta informação ter 

provocado a discussão que se verificou e concluiu que, se razões legais não houvesse, 

este debate justificaria a sua elaboração. Considerou que todas as intervenções feitas até 

ao momento, apesar de ver crítica em algumas, são de uma disponibilidade construtiva 

muito importante para o Município e que, se houver a possibilidade de se manter a forma 

com as coisas têm sido feitas até ao momento, prestar-se-á um grande serviço ao 

Município. Agradeceu pela forma como as pessoas têm abordado estes assuntos, até 

porque o desacordo, desde que com respeito e com o objectivo de melhoramento do 

Município, é benéfico. Informou estar convencido de que, nestes assuntos, se gerarão 

posições distintas e algumas até antagónicas, no entanto, considerou que, enquanto 
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houver a vontade de construir, mesmo na diferença, estará a ser trilhado, do seu ponto de 

vista, o caminho certo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta ao membro António José Tojal Rebelo, relativamente aos protocolos, 

informou que o valor inscrito em Moimenta da Beira e em Nagosa é um lapso, pelo qual 

pede desculpa, atendendo a que foram as únicas freguesias que não celebraram protocolo 

com o Município, e, na coluna esquerda consta o valor máximo elegível, que está 

orçamentado, para dar a oportunidade destas duas Freguesias celebrarem o seu protocolo 

durante o ano de 2010, acompanhando, desse modo, as outras. Quanto à questão dos 

processos judiciais, informou que o valor que se encontra inscrito, relativo à Associação 

Regional de Municípios do Vale do Távora, diz respeito a ambos os Municípios, Moimenta 

da Beira e Tabuaço, não estando discriminada que parte respeita a cada um, tendo já 

solicitado essa informação, pelo que brevemente estará em condições de responder a esta 

questão. No que respeita aos caminhos agrícolas, enunciou os cinco caminhos 

candidatados e respectivos valores, em números redondos: Caminho Agrícola do Areal, em 

Passô, orçamentado em € 130.000,00 (cento e trinta mil euros), Caminho Agrícola de Beira 

Valente/Toitam, Freguesia de Leomil, orçamentado em € 348.000,00 (trezentos e quarenta 

e oito mil euros), Caminho Agrícola da Lamatrama, em Sever, orçamentado em 

€201.000,00 (duzentos e um mil euros), Caminho Agrícola da Orca Ramada Picota, em 

Alvite, orçamentado em € 128.000,00 (cento e vinte e oito mil euros), e Caminho Agrícola 

da Ribeira, de Vide, nas Freguesias de Vila da Rua e Vilar, orçamentado em € 215.000,00 

(duzentos e quinze mil euros). Informou que o conjunto destes caminhos tem o valor 

elegível de 1.024.000,00 (um milhão e vinte e quatro mil euros). Esclareceu que a sua 
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escolha foi feita após a consulta a cada um dos Presidentes das Juntas de Freguesia, e 

resultou da informação que tem sobre qual é o caminho que mais beneficia cada 

Freguesia, bem como da selecção, em caso de prioridade semelhante, das Freguesias que 

ainda não tiveram nenhum, visando sempre o desenvolvimento económico e social do 

Município. Manifestou a intenção de, brevemente, fazer um trabalho de levantamento de 

dados sobre actividades agrícolas e florestais no Município, tais como o que se produz, 

quanto se produz, em que área, quantos proprietários existem, qual é a produção, qual é o 

potencial de produção, entre outros, que permitirão decidir com maior propriedade. ----------- 

----- Em resposta ao deputado José Agostinho Gomes Correia, concordou que a vida não 

acaba onde acaba o défice, no entanto, apelou à responsabilidade de todos no sentido de 

perceberem que, devido às dificuldades financeiras que o Município atravessa, é 

necessário induzir soluções e fazer opções quanto aos grandes projectos de investimentos, 

que terão de se revelar correctas, caso contrário, corre-se o risco de deixar de as ter. 

Informou que dificilmente haverá alguns desses assuntos que não terá discutido 

particularmente com o referido membro, considerando que poder conversar sobre os 

mesmos com o Ex-Presidente da Câmara Municipal é bom para o Município. ------------------- 

----- No atinente aos Centros Escolares, informou que só o Centro Escolar de Moimenta da 

Beira tem financiamento assegurado, para o qual o Município firmou um contrato. No 

entanto, a sua realização teria de decorrer no prazo de dois anos, que termina em Outubro 

de 2010 e, devido a algumas vicissitudes, esta obra não arrancou. Informou não ser 

possível realizar essa obra devido ao prazo apertado para a sua execução, sob pena de, 

de acordo com os regulamentos, se perderem as verbas por a mesma não ser executada 
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dentro do prazo protocolado. Referiu que ainda há outra contingência que se prende com o 

facto do Centro Escolar de Moimenta da Beira ter sido projectado com doze salas de aula 

para o Ensino Básico, e três salas de aula para o ensino pré-escolar e, depois de o 

Município ter aberto um concurso para a sua adjudicação, o valor pelo qual as empresas 

concorreram excedeu, em muito, a base do concurso, razão pela qual o mesmo foi 

anulado. Informou que a Câmara Municipal entendeu, era ainda Vereador, que deveria 

pedir a redução do valor apresentado pela empresa projectista, ao que a mesma 

respondeu com um último valor orçamentado de € 2.752.000,00 (dois milhões, setecentos 

e cinquenta e dois mil euros), dispondo o Município de um valor base para comparticipação 

de € 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil euros), atribuído em função do número de 

salas, mais um acréscimo para os arranjos exteriores. Declarou que o Município não 

poderia fazer essa opção, por não lhe ser possível pagar o diferencial, tendo que executar 

esta obra com um valor muito aproximado do valor elegível, pelo que existem duas opções: 

a primeira opção é solicitar à empresa projectista a mudança e reformulação do projecto, 

de forma a realizar a obra por um valor aproximado do valor elegível, até porque o projecto 

custou um determinado valor, e a outra opção seria deitar o projecto fora e fazer um outro. 

Esclareceu que esta posição foi sendo consolidada pela Câmara Municipal, através de 

reuniões realizadas com a Direcção Regional de Educação do Norte, onde se concluiu que 

é possível executar este projecto nas condições supra citadas. Informou que, para o 

Município de Moimenta da Beira, não é opção mandar fazer uma obra sem saber se a pode 

pagar e manifestou a opinião de que manter esta ambição significa ter rigor na concepção 

e depois no acompanhamento. Declarou-se aberto a sugestões por parte dos membros da 

Assembleia Municipal, sobre este assunto. ---------------------------------------------------------------- 
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----- Informou que José Agostinho Gomes Correia fez bem em levantar questões que 

envolvem as obras que vão ocupar quase todo o quadro comunitário e esclareceu que os 

financiamentos abordados são do QREN 2009-2013, sendo as aludidas obras opções que 

o Município terá de concretizar nesse espaço de tempo, manifestando o desejo de que o 

Município tivesse verbas próprias para, não se endividando mais, poder realizá-las todas. 

Manifestou a opinião de que a crise que o País atravessa deverá ser combatida através da 

realização de investimentos que beneficiem as empresas e os seus trabalhadores, não 

podendo os Municípios, nem o Município de Moimenta da Beira, em particular, concretizar 

estas obras imediatamente. Informou ser necessário perguntar ao Governo da República 

se é da opinião que os Municípios acelerem estes investimentos, dando-lhe os meios 

necessários para o efeito, que constituem o recurso ao QREN. Afirmou que, assim, poderá 

ser dado cumprimento à estratégia adoptada, em termos de finanças municipais, de só se 

recorrer a empréstimos para complementar investimentos financeiros. Recordou que, 

havendo um período limitado de acesso a estes fundos comunitários, o Município deverá 

aproveitar estas disponibilidades financeiras enquanto elas existem e, para isso, por muito 

que custe ao Município, deve recorrer-se ao crédito, enquanto for permitido. Atendendo a 

que isso já não é permitido ao Município de Moimenta da Beira, a não ser 

excepcionalmente, informou que será feito um esforço no sentido de que o Governo 

perceba que, estando este Município numa situação de grande endividamento, só há uma 

possibilidade de levar a cabo estas obras que é excepcionar os empréstimos que possam 

financiar projectos co-financiados pelo QREN. Se isto vier a ser possível, o Município fica 

com uma opção mais larga relativamente aos momentos de cada investimento e se, pelo 
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contrário, não for possível, o Município terá que andar muito mais devagar, razão pela qual 

faz sentido o acompanhamento que está a fazer de cada uma destas obras, passo a passo.  

----- Informou ainda que, relativamente à Regeneração Urbana, a mesma é constituída por 

seis projectos, alguns dos quais não estão em situação de avançar por incidirem sobre 

bens que não pertencem ao Município que, devido a diversas dificuldades, não conseguiu 

adquiri-los, pelo que pretende reorientar essas verbas dentro da disponibilidade que for 

dada para esse efeito, tendo já marcada uma reunião para abordar essa questão. Informou 

também que nem todos os projectos podem ser a actual opção do Município, atendendo a 

que este projecto de regeneração urbana foi concebido e conduzido por um executivo 

diferente e, tendo o Município essa possibilidade, reorientará este projecto global, 

comprometendo-se a dar informação mais pormenorizada sobre este assunto, quando 

souber se esta opção é possível ou não. ------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à área empresarial, informou que o Município tem uma pequena parcela 

de terrenos adquiridos, faltando a aquisição de uma grande parte, tendo como opção 

avançar com uma parte da fase que se prevê poder fazer, comprando os terrenos 

estritamente necessários, visto não ter condições para comprar e pagar todos os terrenos. 

Informou que, desta forma, com menos investimento imediato, o Município terá 

disponibilidade de lotes para oferecer ao mercado, potenciando aquela que já é, 

provavelmente, a melhor área empresarial desta sub-região, atendendo também ao período 

de crise que o País está a atravessar, que diminui as possibilidades de aparecimento de 

empresas com disponibilidade para investirem. Informou que o objectivo do Município, 

quanto ao Parque Empresarial, é ter um grande cuidado, tanto em ter terrenos para 
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oportunidades que possam surgir, como ter em atenção os recursos que são muito 

escassos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente à Fundação Aquilino Ribeiro, informou que o falecimento da sua 

Presidente provocou algumas dificuldades de gestão, atendendo a que as fundações são 

organizações fechadas, com poucas possibilidades de alteração, que não prevêem nos 

seus estatutos a substituição do seu Presidente, aquando do seu falecimento. Manifestou a 

intenção de explorar a figura do grande mestre que foi Aquilino Ribeiro, devendo o 

Município fazer todos os esforços para não deixar perder este património que é a sua 

imagem, o seu nome e a sua figura. Manifestou a opinião de que a imagem do Município 

de Moimenta da Beira poderá ser potenciada pelo valor cultural de Aquilino Ribeiro, um 

valor imaterial que considera valer mais do que o património da Fundação. Informou que o 

Município tentará ter lado a lado todos os Municípios vizinhos, especialmente os de Vila 

Nova de Paiva e de Sernancelhe, atendendo a que, com esta união, se conseguirá uma 

maior escala no progresso da cultura de Aquilino Ribeiro, através da colocação de 

equipamentos, mais facilitada pela repartição de custos. Informou que existe uma 

candidatura feita, ainda sem resposta, sendo de opinião que o Município tem condições de 

êxito neste financiamento. No entanto, informou que a candidatura tem o valor global de 

cerca de € 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil euros), tendo para base de 

comparticipação cerca de € 1.000.000.00 (um milhão de euros), correspondendo a uma 

taxa de comparticipação cerca de 75 %, o que, atendendo à falta de meios do Município, 

dificultará a sua execução, pelo que a solução deste problema passa pelo faseamento da 

obra. Não obstante, sublinhou a importância do Município ter sempre presente que se trata 
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de um bem cultural, e, como tal, pode fornecer uma forte alavanca de desenvolvimento 

social e económico, sob pena de o mesmo ser desperdiçado. --------------------------------------- 

----- Relativamente à Variante de Alvite, informou que foi pedida uma informação no sentido 

de ser confirmada a intenção do Município manter esse investimento, com vista à sua 

inclusão no orçamento do corrente ano, ao que foi dada uma resposta positiva. Lamentou o 

facto de haver a necessidade de ser adequado o ritmo das obras à disponibilidade 

financeira do Município, acontecendo o mesmo com esta obra. Relativamente à 

problemática da produção de leite, em Alvite, informou que o Município tem promovido 

conversações com a Direcção Regional de Agricultura do Norte, abordando hipóteses para 

a resolução do problema que constitui o risco dos produtores, a prazo, deixarem de 

produzir devido à diminuição das margens de lucro, que podem tornar-se negativas. 

Informou ser necessário encontrar uma solução de forma a acrescentar valor ao leite, que 

passa pela sua valorização em produtos lácteos que criem mais-valias. Opinou que é 

necessário adoptar uma medida com a certeza, tanto quanto possível, de que vai funcionar. 

Informou que, atendendo a que, em Alvite, se produzem entre quinze a vinte mil litros de 

leite por dia, não é o tipo de actividade em que há a possibilidade de se pegar em 20% ou 

25% da sua produção, para transformá-la, visto que é necessária uma produção mínima 

para que possa haver alguma rentabilidade. Assim, em seu entender, não havendo a 

possibilidade de dividir em fatias a produção, mantendo algum rendimento para os 

produtores, urge avaliar muito bem o risco, sob pena de, ao invés de um problema, 

surgirem dois. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Em relação à Barragem da Nave, informou que acompanhou de muito perto, enquanto 

Vereador da Câmara Municipal, o desenvolvimento do seu processo, desde a sua génese, 

tendo sido feitas várias reuniões com os então Directores Regionais de Agricultura, 

compreendendo a indignação sentida por, depois de tanto tempo, virem dizer que o 

projecto não tem viabilidade, até porque o próprio Ministro da Agricultura de então se 

comprometeu publicamente, mais do que uma vez, que a Barragem da Nave se faria. 

Esclareceu que, apesar do exposto, a Direcção Regional de Agricultura do Norte remeteu 

uma informação, datada de Outubro de 2009, subscrita por dois técnicos, apreciada por um 

chefe de divisão, e submetida à consideração do Director Regional, em que todos 

concordaram com a mesma e citou as partes que considerou mais importantes na mesma 

“estão apenas disponíveis 1.034.300 m3, como se estimam as necessidades anuais de 

2.931.000 m3, por hectare, por ano, teremos água para cerca de 350 hectares, o que 

representa um terço do indicado no estudo (…) uma rede de rega muito grande, com cerca 

de 30 Km de condutas primárias e 60,5 Km de condutas secundárias (…) a área dos blocos 

3, 4 e 5 não é abastecida pela tomada de água da barragem e fica em condição precária de 

abastecimento (…) o orçamento proposto para a barragem e rede de rega é muito baixo 

(…) Assim, achamos que o estudo prévio do aproveitamento hidroagrícola de Moimenta da 

Beira deve ser revisto de modo a evitar que, pelo menos, os erros e as omissões agora 

assinalados não venham a ser repetidos”. Esclareceu que as áreas referidas se situam 

perto da Freguesia de Vila da Rua e que, segundo a opinião destes técnicos, a barragem e 

a rede de rega propostas estão subavaliadas com o custo estimado de € 9.000.000,00 

(nove milhões de euros), sendo necessário mais dinheiro para a sua execução. Assim, 

informou entender que, independentemente dos contactos insistentes feitos com os 
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membros do Governo, a única solução para este problema é a apresentação de um 

documento concreto e defensável como estudo prévio. Para o efeito, tendo em vista a 

contenção de custos, tem como primeira opção a reformulação do estudo prévio já 

existente, por parte da equipa que o elaborou, através da sua adequação às exigências 

constantes na referida informação. Prometeu que estará muito atento às possibilidades 

desta equipa para fazer este trabalho e que, se considerar que se está a perder tempo 

nesta matéria, por lhe parecer muito importante, investirá noutra equipa para não perder a 

oportunidade de fazer um estudo prévio nos termos estipulados na referida informação. 

Concordou que há um limite temporal para este investimento valer a pena, atendendo a 

que, ou se arranjam os meios de fornecer água à nossa produção, ou os nossos 

agricultores vão desistir de produzir e o Município só aumentará a sua competitividade, se 

aumentar a produção da maçã, havendo uma relação muito directa entre a disponibilidade 

de água e a produção por hectare, logo, será necessário introduzir este factor na produção. 

Esclareceu que estes estudos são cada vez mais baseados na avaliação do 

custo/benefício, sendo esta relação cada vez mais valorizada devido à escassez de 

recursos, pelo que só será permitida a execução dos projectos que gerarem mais 

rendimento pecuniário e social. Informou que a última pessoa com quem esteve da 

Direcção Regional de Agricultura do Norte foi o Engenheiro Pires Bernardes, que lhe 

mostrou a Barragem de Armamar, e que, em resposta à sua manifestação de preocupação 

com a urgência na realização da Barragem da Nave, lhe transmitiu que a barragem que 

visitavam levou trinta anos a ser construída, desde a sua projecção, tratando-se de obras 

morosas. Manifestou a sua vontade de realizar este investimento de esforço muito grande, 

atendendo a que considera esta área crucial para o desenvolvimento do Município. ---------- 
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----- No que respeita à evolução do Parque Eólico da Serra de Leomil, informou que se 

reuniu com os responsáveis da Inersis, por duas vezes, estando a ser realizadas 

conversações sobre o assunto. Fez saber que foi feito um estudo sobre o impacto 

ambiental do Parque Eólico, que recebeu um parecer negativo do Ministério do Ambiente, 

por via de uma informação dada acerca da existência de lobos na área de implementação 

do projecto. Informou que a referida empresa tem estado a tentar demonstrar que é 

possível, sem afectar a população do lobo, construir o referido parque, estando este 

processo a ter alguma evolução, na medida em que, no seu início, se considerava um 

projecto inviável e agora é ferida de inviabilidade apenas a implementação de 

determinadas torres aerogeradoras, sitas em alguns locais, o que significa que uma parte 

substancial do parque já não é contestado. Afirmou, ainda, que estão a ser reunidos 

esforços no sentido de reduzir mais a área de proibição, com vista ao referido parque ser o 

maior possível. Informou que a Câmara Municipal deu à referida empresa a possibilidade 

de implementação das torres aerogeradoras que vierem a estar definitivamente em conflito 

com o estudo de impacto ambiental, em áreas localizadas além das escolhidas, ao que a 

mesma respondeu tratarem-se de áreas com uma quantidade de vento que não justifica o 

investimento. Comunicou que pediu vários estudos à Inersis, de forma a relacioná-los e 

chamar as organizações ambientalistas para manifestar a intenção do Município proteger 

os seus lobos, tendo como prioridade conciliar o Parque Eólico, os lobos e os caminhos, 

não obstante de, em caso de necessidade de ter que optar, considerar que as pessoas têm 

mais valor e têm de ser atendidas de forma prioritária. Esclareceu que irá indagar de 

quantos lobos se trata, de forma a haver um entendimento claro. Informou considerar 

legítima a preocupação dos ambientalistas em preservar a comunidade dos lobos na área 
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que consideram mais adequada para o efeito, sendo igualmente legítimo o Município de 

Moimenta da Beira estar mais preocupado que os seus habitantes tenham que se deslocar 

milhares de quilómetros de distância do que os referidos lobos tenham que se deslocar 

alguns metros ou quilómetros. Assim, apelou ao esforço de todos na defesa dos interesses 

do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que respeita ao Parque Eólico de Peva, informou que já se iniciaram as obras de 

realização dos seus acessos, tendo o Município emitido a respectiva licença para 

construção há cerca de uma semana, estando portanto em execução. Assim, atendendo a 

que o referido parque se situará muito perto da Serra de Leomil, onde se pretende levar a 

efeito a construção do Parque Eólico da Nave, tentará perceber se esta área não será 

também uma área ocupada por lobos. Informou que a Câmara Municipal negociou com a 

empresa responsável por este parque uma compensação para o Município com a grandeza 

de € 5.000,00 (cinco mil euros) por cada por mega watt, o que significa que a Câmara 

Municipal negociou uma contrapartida pela colaboração na execução do referido parque no 

valor de € 160.000,00 (cento e sessenta mil euros), a favor do Município. Informou que a 

Câmara Municipal tentou, junto da administração da empresa, que fossem beneficiados 

dois caminhos florestais, ao que a mesma respondeu, sem nenhum compromisso, que irá 

fazer o melhor que puder no sentido da beneficiação dos mesmos. Comunicou que existem 

algumas dificuldades na sua execução, nomeadamente a condicionante dos estudos de 

impacto ambiental, que consiste na imposição de não serem abertos novos caminhos numa 

extensão superior a cinquenta metros, podendo apenas serem beneficiados os já 

existentes, isto porque, segundo o Ministério do Ambiente, a beneficiação dos caminhos da 
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serra levaria a que um maior número de pessoas a visitasse ao ponto de destruir a sua 

vegetação, discordando deste argumento. Além disso, outra imposição do estudo de 

impacto ambiental determina a vedação dos caminhos de acesso ao parque, o que deita 

por terra os objectivos da construção de um caminho na Freguesia de Peva, que 

consistiam em defender a sua larga mancha florestal dos incêndios e de ter melhores 

condições para a sua reflorestação. Esclareceu que fez questão de falar neste assunto 

pormenorizadamente com vista ao seu esclarecimento, apresentando a sua disponibilidade 

para quem entender vir à Câmara Municipal conversar e consultar os documentos 

disponíveis sobre esta questão. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Projecto de Execução da EN 323 e EN 329 – Variante a Vila Nova 

de Paiva, informou que, em 1995, este projecto consistia na ligação das referidas estradas, 

pelo lado direito de Vila Nova de Paiva, junto ao Rio Paiva, sentido Viseu – Moimenta da 

Beira, não tendo sido realizada a sua execução. Mais informou que, em 2000, surgiu a 

“Rede Natura 2000” e o sítio do Paiva, muito valorizado, que vai desde Senhor dos Aflitos 

até Vila Nova de Paiva, que não permitem a construção de estradas nessa área e que, face 

a este entrave, as Estradas de Portugal elaboraram um estudo prévio em alternativa ao 

projecto inicial, que mantinha as saídas para as rotundas de Vila Nova de Paiva, 

aproximava-se de Vila de Vila Nova de Paiva e fazia sete rotundas até ao entroncamento 

de Segões. Após conversações com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Paiva, ambos chegaram à conclusão de que este estudo prévio não fazia sentido, 

manifestando a não aceitação do mesmo, numa reunião com as Estradas de Portugal, que, 

por sua vez, se comprometeram a, junto do Ministério do Ambiente, tentarem perceber até 
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onde podiam ir dentro da Rede Natura, e enviaram uma acta com a descrição da referida 

reunião a ambos os Municípios. Anunciou que as Estradas de Portugal, há cerca de uma 

semana, enviaram uma comunicação aos referidos Municípios, mais ou menos do seguinte 

teor: “Como os Senhores até este momento não disseram nada sobre este ante-projecto, e 

não tendo concordado com ele, encontramo-nos numa fase de o poder encerrar”, ou seja, 

de não o executar. Em face do exposto, as duas Câmaras fizeram um ofício às Estradas de 

Portugal, dizendo que, tendo estado a aguardar o produto das tais reuniões com o 

Ministério do Ambiente, e não o tendo recebido, realizaram, em conjunto, um traçado 

alternativo para resolver os constrangimentos existentes, retirando-o, à excepção dos 

primeiros quinhentos metros, tanto quanto possível, da Rede Natura, encostando-o para a 

esquerda, sentido Viseu – Moimenta da Beira, indo até Alhais, onde roda à esquerda para 

passar atrás do S. Antão, passando entre Peva e S. Martinho, terminando na recta entre 

Peva e Soutosa. Assim, anunciou que tiveram de ser os técnicos dos dois Município a 

procurar uma alternativa para a resolução deste entrave, contrariando a argumentação das 

Estradas de Portugal. Anunciou que o Engenheiro Faísca, das Estradas de Portugal, o 

advertiu para o facto de, se de um lado existe a Rede Natura e o Sítio do Paiva, do outro 

existem os lobos, o que, na sua opinião, constituirá, muito provavelmente, o próximo 

argumento das Estradas de Portugal para inviabilização da realização do referido traçado. 

Manifestou a opinião de que o Ministério do Ambiente não deveria decidir, onde ainda não 

há estradas e já não há muitas pessoas, no sentido de não permitir a realização dos 

acessos necessários para a sustentabilidader e o progresso dessas áreas. Comunicou que 

ambos os Municípios vão trabalhar, lado a lado, no sentido de se conseguirem condições 

semelhantes às da estrada que liga Vila Nova de Paiva ao Sátão.  
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----- Relativamente ao mapa de contencioso apresentado, informou considerá-lo de grande 

importância, no sentido de se perceber que, se o Município não conseguir provar que não 

tem a dívida em questão, a sua situação financeira se irá degradar ainda mais. Esclareceu 

que, por se tratar de obras cuja execução decorreu há muitos anos, a virem a provar-se 

estas dívidas, sobre elas acrescerão juros à taxa comercial, que darão a ordem de 

grandeza que se verificou num dos processos constantes no referido mapa, cuja evolução 

foi negativa, tendo o Município perdido a acção. Explicou tratar-se de um processo cujo 

valor capital era € 42.523,00 (quarenta e dois mil euros e quinhentos e vinte e três euros), 

com o valor dos juros, contados desde 2002, de € 31.000,00 (trinta e um mil euros) ou € 

32.000,00 (trinta e dois mil euros). Afirmou que, considerando o mau historial do Município 

nos processos tidos em Tribunal, cujas decisões têm sido contra o Município, não se trata 

apenas de uma hipótese académica, mas entendendo-a como tal, se por mera hipótese o 

Município perdesse todos os processos que tem em Tribunal, o valor constante no referido 

mapa duplicaria. Informou que usará os meios que julgar mais adequados ao serviço do 

Município para estes processos não se perderem todos ao mesmo tempo, nem se 

perderem todos, no entanto, informou considerar esta uma tarefa árdua e muito difícil. 

Alertou para a dificuldade de se perceber muito bem o que está em causa nestas obras, 

como, por exemplo, na obra da EM 514 de Pêra-Velha, cuja empresa responsável alega 

que o Município ainda lhe deve € 361.000,00 (trezentos e sessenta e um mil euros), para 

além do valor do contrato inicial, já pago, e para além do valor de outro contrato no valor de 

€ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil euros), também pago, o que significa que, sem 

juros, a empresa está a pedir quase o triplo do que estava previsto que a obra custasse 

inicialmente. Informou que a Câmara Municipal fez, há algum tempo atrás, um acordo e 
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pagou muitas centenas de milhares de euros, para lá do que eram os valores normais das 

obras, sendo legítimo que se queira esclarecer tudo isto. Manifestou a opinião de que seria 

preferível fazer um acordo com a empresa em causa, com a base de que o Município 

pague tudo o que se provasse ter sido executado pela mesma, negociando juros e formas 

de pagamento, mesmo tratando-se daquilo que, aparentemente, ninguém mandou fazer, 

nem os fiscais da obra, nem pela celebração de contratos adicionais. Informou entender 

que houve contingências de tempo e de oportunidade que influenciaram o Presidente da 

Câmara ou o Vereador, em exercício na altura, a mandarem fazer obras sem as legalizar, 

no entanto, discorda deste procedimento. Informou que dificilmente algum Tribunal, 

provando-se que os trabalhos estão feitos, os não mandará pagar, como se verificou na 

decisão deste último processo, até porque ninguém se convence de que uma empresa faça 

alguma coisa sem orientação para tal. Informou que, com vista a encetar conversações 

com a referida empresa, no sentido de negociar o pagamento dos trabalhos por ela 

executados, procedeu à marcação de duas reuniões, às quais a mesma faltou, justificando 

que não tinha ninguém que pudesse comparecer, considerando esta situação muito 

estranha, já a que a referida empresa é a parte interessada no sentido de receber o valor 

das suas obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que diz respeito à questão das garantias bancárias, começou por explicar que uma 

empresa, quando faz uma obra, é obrigada a depositar, a favor do Município, uma garantia 

bancária de um determinado valor, a fim de o Município a utilizar, no caso de haver 

necessidade de fazer correcções, comprovando-se a má execução da obra em questão. 

Esclareceu que a Lei diz que, depois de decorrido determinado período de tempo sobre a 
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execução da obra, deve proceder-se à libertação das garantias bancárias, pelo que, não 

tendo este Município libertado as garantias em causa, a empresa solicita o pagamento do 

valor de € 274.306,01 (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e seis euros e um 

cêntimo), ao Município e à Associação Regional de Municípios da Vale do Távora. Assim 

sendo, esta situação, na falta de acordo, terá de ser resolvida judicialmente, devendo ser 

feita uma abordagem de teor jurídico que os juristas considerarem mais adequada, com 

vista ao esclarecimento da legitimidade da empresa para cobrar juros comerciais por o 

Município não ter libertado as referidas garantias, quando tem pagado juros de 

percentagens muito inferiores pela manutenção das mesmas. Manifestou a opinião de que 

o importante não é perceber quais os colaboradores que têm razão neste processo, mas 

sim defender o Município de Moimenta da Beira em todas as circunstâncias. Explicou que 

fez questão de ir o mais longe possível nesta explicação por considerar muito importante 

que a Assembleia Municipal perceba bem as condições em que o Município está e que 

possa, além de formular um juízo, prestar a colaboração que entender. --------------------------- 

----- No que respeita à casa dos guardas florestais, concordou que não houve grande 

evolução neste processo e assegurou que, desde que se verifique uma cedência gratuita, 

ou próxima disso, retomará esse património, que considera um património não 

necessariamente do Estado Central, mas sim da população. ----------------------------------------- 

----- Em resposta ao membro António Reis, informou que os protocolos com a 

Administração Central passarão a fazer parte da sua informação. ---------------------------------- 

----- Relativamente à Associação Industrial de Viseu, informou que a sua delegação de 

Moimenta da Beira não tem uma grande vitalidade, pelo que é favorável à organização de 
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uma entidade empresarial em Moimenta da Beira, manifestando a sua vontade e o seu 

interesse em dispor de todos os meios que tiver a favor dessa associação, devendo, no 

entanto, a sua criação partir da iniciativa dos empresários. Mais informou que, a iniciar-se 

este processo, o mesmo deverá ser conduzido até ao fim e ser-lhe dada consequência, já 

que existem entidades já instaladas, concretamente a AIRV que, legitimamente, não 

gostarão de um movimento deste teor. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Esclareceu que o fiscal das obras, se não de todas, de quase todas, a que se referiram 

nesta reunião, é o Engenheiro João Pinto Cardoso, que, por vicissitudes, neste momento já 

não é funcionário da Câmara Municipal de Moimenta da Beira. -------------------------------------- 

----- Apresentou as suas desculpas por ter sido tão longo e explicou considerar muito 

importante que a Assembleia Municipal perceba bem o que se passa com cada um destes 

assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra e concordou com o facto da 

exposição do Senhor da Câmara Municipal ter sido longa, devido às questões também o 

serem, manifestando a opinião de que a Assembleia Municipal deveria agradecer-lhe por 

ter exposto todos estes assuntos de uma forma muito sincera e verdadeira, o que vem 

comprovar que este tipo de debate é mais frutuoso, quando feito a partir de documentos 

concretos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- José Agostinho Gomes Correia esclareceu que as questões por si apresentadas têm o 

objectivo de colocar toda a gente a par dos problemas do Município e promover a partilha, 

por parte do Presidente da Câmara, das suas preocupações, dos seus problemas e, até, de 
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alguns constrangimentos, dado que o percurso de um político é sempre de alguma solidão 

e que o Executivo está a enfrentar dificuldades, tanto na vertente da reacção ou da 

estratégia perante a dívida, como em processos concretos. Informou que não irá fazer os 

comentários que lhe surgiram quanto aos assuntos expostos, devido à escassez de tempo.  

----- António Reis agradeceu ao Presidente da Câmara Municipal a sua atitude de respeito 

para com a Assembleia Municipal e continuou, dizendo que, relativamente às acções 

interpostas, não viu nenhuma contra o fiscal das obras, assunto que abordará futuramente 

devido ao adiantado da hora. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Dois, com vista à decisão sobre a “Aprovação dos Estatutos e 

adesão à Agência Regional de Energia do Douro”. ------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou tratar-se de uma associação que funciona 

muito no âmbito da CIM Douro, neste momento, tendo também parceiros exteriores aos 

Municípios. No entanto, são os Municípios que integram a referida Comunidade que estão 

a dar este primeiro impulso. Explicou tratar-se de uma agência destinada a apoiar todos os 

Municípios e associados na temática da energia, uma temática muito vasta, que vai desde 

as energias renováveis à sua divulgação e até à contenção das despesas com energias. 

Acrescentou que a referida agência tem como objectivos o desenvolvimento sustentável de 

novas actividades, a criação de emprego, a integração da eficiência energética e de 

protecção do ambiente, através do aconselhamento e do apoio aos agentes económicos e 

aos Municípios na formulação de estratégias para a redução dos custos energéticos e para 

o desenvolvimento de energias alternativas. Manifestou a opinião de que, estando o 

Município interessado em toda esta problemática da energia, no que respeita à contenção 
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de despesas com energias e ao desenvolvimento de energias renováveis, faz todo o 

sentido que não fique fora desta agência. ------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu o período de inscrições para o debate 

sobre este ponto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- José Agostinho Gomes Correia, para complementar aquilo que o Presidente da 

Câmara disse, e porque esteve também no contexto desta problemática, informou que a 

Câmara Municipal tem de pensar, com alguma racionalidade, os encargos que tem com a 

energia, não só a nível de iluminação pública, mas principalmente ao nível de alguns 

equipamentos. Esclareceu que foi na sequência da constatação de que as Câmaras 

Municipais estavam com problemas graves no consumo de energia, verificado 

principalmente em piscinas, pavilhões e equipamentos afins, que o novo quadro acolheu 

algumas candidaturas de eficiência energética. Neste sentido, manifestou a opinião de que 

a CIM Douro procedeu muito bem quando resolveu criar uma agência capaz de fazer as 

auditorias de certificação energética exigidas por lei, no âmbito das referidas candidaturas, 

até agora feitas por poucas empresas e a um preço exorbitante. Informou que, atendendo à 

ambição de fazer uma aposta clara nas energias renováveis, o Município necessita de 

aconselhamento, quer seja na questão dos Parques Eólicos, quer seja sobre a criação de 

uma unidade de biomassa e, sendo a última uma área sobre a qual tem muitas dúvidas, 

lançou o desafio do Município pedir aconselhamento sobre a viabilidade e a 

sustentabilidade de um projecto destes por parte de um ou mais Municípios, no sentido de 

se promover um planeamento sustentável na floresta. ------------------------------------------------- 
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----- António Reis informou que, dentro das competências da referida agência, se verifica a 

existência de um Conselho de Administração, e, não pondo em causa a utilidade desta 

empresa dentro da CIM Douro, espera que a mesma venha a trazer benefício para este 

Município, deixando o alerta para a necessidade de se votarem e fixarem os esquemas de 

quotização e de ser efectuado o cálculo do deve e do haver. ----------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que não tem nada contra o Douro, 

muito pelo contrário, sendo a sua questão meramente político-administrativa. Assim, não 

sabendo se as Associações Municipais se deverão substituir às agências e às empresas, 

não sendo muito partidário disso, fez saber que votará contra esta adesão, também porque 

nasce no âmbito da NUT III do Douro, e, enquanto não for definida esta questão político-

administrativa que é a mudança de NUT’s III, não terá outra resposta. Explicou que há 

muitos anos que se bate por esta questão político-administrativa, que tem estudado, sendo 

cada vez mais defensor de que Moimenta da Beira, pelo seu espaço, um dia terá de optar. 

Informou que tem conhecimento de um ou mais Municípios que estão nesta situação, por 

exemplo o Município de Gavião, sito entre a região da NUT II Lisboa e Vale do Tejo e a 

região da NUT II de Portalegre, que está a implementar essa geómetra variável, tendo-lhe 

sido permitido mudar de NUT, e associando-se às diferentes regiões conforme dão melhor 

resposta. Exprimiu a necessidade de ser equacionado seriamente este debate, não de uma 

forma tão inflexível e quase fundamentalista, como às vezes parece que tem feito, tratando-

se apenas da defesa de um princípio, além da mudança, de ir evoluindo no sentido dessa 

geometria variável. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Teresa Adão tomou a palavra, manifestando a opinião de que dizer-se que se vota 

contra, só porque este projecto vem da CIM Douro não é um argumento, até porque, se o 

Município está integrado na CIM Douro, não vê razão para se votar contra um projecto, 

caso se entenda que vale a pena investir nele. ----------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que não está, nem aceitou integrar 

a CIM Douro, tendo votado contra, sendo essa a razão. ----------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal informou que respeita a posição do Presidente da 

Assembleia Municipal, quanto à CIM Douro, embora a sua posição seja outra, como ficou 

claro, na sua intervenção durante a manhã. --------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à ideia da biomassa, o Presidente da Câmara Municipal informou 

considerá-la uma matéria muito importante, no sentido da promoção da protecção da 

floresta, pois entende que o Município não tem boas maneiras de proteger a sua floresta, 

que não seja limpando-a e, para ter maneira de proceder à sua limpeza, é necessária a 

valorização dos produtos resultantes da mesma. Assim, informou que, não obstante vir a 

ser trabalhada esta ideia com a Agência Regional de Energia do Douro, já fez uma 

abordagem com uma empresa desta especialidade e com outros empresários do Município 

de Moimenta da Beira, aguardando o fornecimento de elementos para uma melhor 

avaliação deste recurso utilizado para o aquecimento, chamado “peletes”, nomeadamente 

das piscinas, não sendo necessário um grande investimento para a sua produção, visto 

existirem pequenas centrais para o efeito. Esclareceu que a conversa tida com a referida 

empresa teve como propósito verificar a possibilidade da mesma assumir os gastos 

energéticos da piscina municipal, de forma a conseguir-se baixar os custos com a factura 
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da energia. Manifestou o desejo de que esses produtos pudessem ser feitos neste 

Município, com, pelo menos, duas vantagens, uma delas seria a criação de riqueza e a 

outra seria a possibilidade, ainda em avaliação, do produto da limpeza das matas ser 

suficiente para pagar a quem as limpa. Manifestou a opinião de que esta seria uma 

possibilidade de evitar incêndios e de promover a florestação, bem como de abastecer os 

nossos equipamentos, nomeadamente a piscina municipal, através de biomassa. Informou, 

assim, que o Município está a equacionar esta possibilidade, o que não impede que a 

matéria não seja levada em conta no âmbito da adesão à referida Agência, no entanto, já 

está a dar passos nesse sentido, esperando que consiga alcançar o seu objectivo a bem do 

ambiente, da economia e da floresta. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Tendo sido concedida a palavra ao vereador Joaquim Coelho, este manifestou a 

opinião de que esta matéria é de extrema importância para todos, esclarecendo que há na 

Universidade de Trás-os-Montes tecnologia que pode ser convenientemente tratada, no 

sentido de se criarem centrais de biomassa que também transformam os lixos. ---------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação dos estatutos e 

a adesão à Agência Regional de Energia do Douro, tendo as mesmas sido aprovadas, por 

maioria, com um voto contra, duas abstenções e vinte e seis votos a favor. ---------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Dois, com vista à decisão sobre a “Designação do representante 

da Assembleia Municipal no Conselho da Comunidade ACES Douro Sul”. ----------------------- 

----- No uso da palavra, o membro Hugo Cardoso propôs a nomeação da deputada Celita 

Leitão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Não havendo mais propostas, procedeu-se, então, à votação da proposta de 

nomeação da deputada Celita Leitão, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com três 

votos contra, três brancos e vinte e quatro a favor. ------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia Municipal deu os seus parabéns à deputada Celita Leitão, 

pela sua eleição, desejando-lhe um bom mandato e, dirigindo a palavra a todos os 

membros que foram designados como representantes da Assembleia Municipal, solicitou 

que, sempre que tenham necessidade de informar ou pedir a opinião da Assembleia 

Municipal, deverão fazer chegar essa intenção à mesa, com vista ao seu agendamento, 

caso se justifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Quatro, com vista à decisão sobre a “Proposta de alteração do 

Regimento da Assembleia Municipal”. ----------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que, não tendo havido grandes 

alterações legislativas nesta matéria, verificou a necessidade de fazer apenas pequenas 

alterações de pormenor e de complemento ao Regimento e de introduzir no Período da 

Ordem do Dia uma proposta para que a apreciação da actividade municipal seja incluída 

obrigatoriamente no primeiro ponto, atribuindo-lhe tempos específicos de discussão. --------- 

----- António José Tojal Rebelo manifestou a opinião de que esta alteração foi mal 

estudada, informando que, no que respeita ao n.º 1, do artigo 9.º, que diz “Acrescentar o 

correio electrónico como forma preferencial de convocatória”, concorda que a convocatória 

pode e deve ser feita por correio electrónico. No entanto, atendendo a que há elementos 

que não dominam as tecnologias informáticas, considera que a palavra “preferencial” deve 
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ser retirada. E informou que, caso se pretenda manter esta forma de convocatória, também 

deverá ser acrescentado esse item ao artigo 10.º, porquanto o artigo 9.º só se refere a 

sessões ordinárias e o artigo 10.º refere-se às sessões extraordinárias. Informou que o que 

está previsto, se se acrescentar no artigo 10.º, já está estipulado no artigo 16.º e no artigo 

21.º. Relativamente ao artigo 17.º, no qual está prevista a intervenção dos grupos 

municipais e dos independentes, questionou sobre a inexistência de previsão das 

intervenções dos Presidentes de Junta. -------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal informou que a sua proposta visa regular a 

questão da apreciação do primeiro ponto, no que respeita à gestão dos tempos que são 

propostos para apreciação da informação sobre a actividade municipal, considerando que 

os Presidentes de Junta estão naturalmente inseridos, pois são eleitos por partidos, à 

excepção dos eleitos por plenários que são contemplados como independentes. 

Esclareceu que os grupos municipais não existem e que, se vierem a existir, essa situação 

já fica regulamentada, não fazendo distinção entre Presidentes de Junta e restantes eleitos.  

----- António José Tojal Rebelo opinou que, por esse princípio, neste caso, os Presidentes 

de Junta dos plenários usufruiriam de dez minutos, e são dois plenários, enquanto os 

outros só têm um minuto cada um. --------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que terão um minuto por cada 

elemento do grupo a que fazem parte. ---------------------------------------------------------------------- 

----- António José Tojal Rebelo não concorda com o artigo 18.º que refere que “o período 

da ordem do dia será destinado exclusivamente à matéria constante da convocatória”, 
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porquanto a Assembleia Municipal, no período antes da ordem do dia, pode querer 

acrescentar algum assunto à ordem do dia, defendendo que nesse período podem ser 

acrescentados pontos pelo plenário. Informou que o que está no artigo 18.º está regulado 

pelo artigo 23.º, e que, no ponto 4.º, se volta a não falar nos Presidentes de Junta de 

Freguesia. Propôs que, atendendo a que as alterações propostas não acrescentam nada e 

criam confusão no regimento que se encontra em vigor, seja realizado um trabalho mais 

aprofundado com vista à realização de alterações ou que seja mantido o regimento actual, 

que entende servir perfeitamente os propósitos para o qual foi elaborado. ---------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal entende haver necessidade de fazer pequenos 

ajustes e actualizações ao regimento actual. -------------------------------------------------------------- 

----- José Agostinho Gomes Correia pediu que, dentro do possível, fosse alargado o 

período de entrega dos documentos referentes às sessões, atendendo a que, para quem 

trabalha fora, quarenta e oito horas não serão o suficiente para a análise de algumas 

matérias que requerem estudo e alguma consulta, sugerindo que sejam dados cinco dias 

para o efeito. Relativamente à questão do grupo municipal, informou parecer-lhe haver uma 

incoerência, partindo do princípio que se trata de um grupo partidário ou de um grupo 

parlamentar, tendo em conta que, no caso desta Assembleia Municipal, o PSD tem dez 

elementos, tendo dez minutos de intervenção, no seu conjunto, porém, havendo um 

independente, ele terá os mesmos dez minutos. --------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que a ideia dessa distribuição de 

tempos é de que o independente está numa situação de maior fragilidade, no pressuposto 
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de que há um, pois ele contabiliza sozinho, enquanto um grupo pode gerir o seu tempo, no 

entanto, manifestou a sua disponibilidade para alterar esse ponto. ---------------------------- 

----- José Agostinho Gomes Correia informou da necessidade de ser adequado o regimento 

à realidade desta Autarquia, em que há plenários que actuam com alguma autonomia, aos 

quais seria concedido tanto tempo como ao grupo parlamentar do PS ou do PSD, 

passando-se o mesmo no ponto 4, do artigo 18.º., sugerindo que seja ponderada esta 

proporcionalidade, apresentando a proposta de serem concedidos quatro minutos por 

elemento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Paradinha informou ter a sensação de estar a ser criada a 

ideia de que os Presidentes das Juntas de Freguesia estão de um lado e os restantes 

membros do outro. Manifestou a opinião de que a Assembleia Municipal deverá ter um 

regimento que seja formal, mas exequível, fazendo suas as palavras do deputado José 

Agostinho Gomes Correia, pois, como independente, tem direito a dez minutos, enquanto a 

um elemento de um grupo partidário é-lhe contabilizado um minuto, podendo considerar-se 

que um grupo que tenha dois elementos, neste caso, só poderá contabilizar dois minutos, 

não sendo correcto, pelo que sugeriu que o regimento seja mantido tal como está. ------------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva referiu que partilha de algumas opiniões 

manifestadas, nomeadamente no que respeita ao prazo mínimo de quarenta e oito horas 

para entrega dos documentos, que, apesar de decorrer da lei, considera insuficiente para 

adequada apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Assembleia Municipal decidiu então acrescentar à proposta de 

alteração a questão de passar de quarenta e oito horas para setenta e duas horas, o prazo 

mínimo de entrega dos documentos, no n.º 4, do artigo 15.º, e também de cada grupo 

municipal dispor de um tempo máximo equivalente ao número dos seus membros, 

multiplicada por quatro minutos, no n.º 4, do artigo 17.º e na alínea d), do n.º 4, do artigo 

18.º., bem como suprimir o artigo 23.º. Esclareceu que a ideia de alteração do regimento é 

introduzir algumas correcções em termos de linguagem e dois ou três preciosismos, sendo 

um deles no artigo 2.º, na medida em que o mesmo se limita a citar a lei geral, devendo 

constar nele o que é a constituição da Assembleia Municipal. Relativamente ao artigo 9.º, 

referente ao correio electrónico, sugeriu que a convocatória fosse remetida por “e-mail” e 

que os documentos fossem recebidos pela via que cada membro entender mais adequada. 

No que respeita à ordem do dia, informou que a alteração visa sobretudo introduzir a 

questão da informação do Presidente da Câmara e a questão dos grupos municipais que 

estão previstos na lei. Informou assim que passaria a haver duas propostas: a da mesa e a 

de manutenção do actual regimento. ------------------------------------------------------------------------ 

----- José Agostinho Gomes Correia propôs uma terceira via que consistiria em formar uma 

comissão que realizasse uma proposta definida, atenta ao debate ocorrido, que incluísse 

também a proposta das reuniões desta Assembleia serem realizadas em período pós-

laboral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal aceitou a proposta do deputado José Agostinho 

Gomes Correia, que colocou à votação, no sentido de ser constituída uma comissão de que 

fariam parte ele próprio, António José Tojal Rebelo e o Presidente da Junta de Paradinha, 
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com vista à elaboração de uma proposta de alteração do regimento, a apresentar na 

próxima reunião. A referida proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------- 

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das dezanove horas, da 

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