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

ANO DE DOIS MIL E OITO ================================================ 

ACTA Nº 01/08 

========== Aos vinte e nove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e oito, realizou-

se no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Moimenta da Beira a Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira conforme Convocatória previamente enviada a 

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

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

respectivo Presidente, António José Tojal Rebelo, secretariado por Maria Ondina Calhau 

Santos Freixo, Primeira Secretária e José Manuel Andrade Ferreira, Segundo Secretário. -- 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência do seguinte membro da Assembleia 

Municipal: Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso. ---------------------------------------------------- 

----- No período Antes da Ordem do Dia o Presidente da Assembleia deu a conhecer o 

Despacho nº. 5414/2008, que formaliza um ponto da rede dos serviços de Unidade Básica 

em Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Membro Manuel Pinto apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento da filha do 

membro Mário Torres. Este voto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------- 

----- O membro Cristiano Coelho realçou os votos de pesar e apresentou condolências ao 

Senhor Mário Torres. Mostrou apreço pelo facto deste ano as Festas de S. João 

continuarem a ser feitas pelas Associações, no entanto, defendeu que os comerciantes 
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devem participar de forma mais activa. Manifestou satisfação pelo blogue sobre Moimenta 

da Beira realçando o seu carácter dinâmico. -------------------------------------------------------------- 

----- O membro João Chiquilho apelou para que, o poder político, faça o possível para 

alterar o procedimento seguido pelas Estradas de Portugal relativamente às taxas de 

Publicidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva referiu que, relativamente à situação dos 

depósitos de água de Soutosa, nada tem sido feito para melhorar o funcionamento deste 

equipamento. Informou ainda, que o cabo que alimenta o depósito caiu e se encontra em 

situação precária. Interpelou o Senhor Presidente da Câmara sobre a situação dos Pólos 

Educativos. Manifestou vontade de fazer um novo protocolo com a Câmara Municipal e não 

apenas um por mandato, realçando que a Câmara não investe de forma equilibrada em 

todas as Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------    

----- Defendeu que o Posto Médico de Peva não deve fechar tendo em conta as 

necessidades da população. Sugeriu que aquando da revisão do PDM gostaria de estar 

envolvido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O membro Alcides Sarmento solidarizou-se com o voto de pesar ao membro Mário 

Torres. O mesmo congratulou-se com a vinda do SUB para Moimenta da Beira, afirmando 

que sempre acreditou nesta realidade. Chamou a atenção para o facto de a casa do 

falecido Manuel Teixeira estar a venda e sugeriu à Câmara para ter atenção com o que se 

vai passar em termos Urbanísticos nesta zona, uma vez que esta invoca uma determinada 

época, e que estas indicações devem constar da nova revisão do PDM. Referiu ainda, que 

Moimenta precisa de um Plano Geral de Urbanização. Defendeu que Moimenta deve 
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intervir na Feira de S. Francisco, comprando os terrenos necessários e fazer um cartaz 

turístico à volta deste evento. Propôs a construção de um monumento a Aquilino Ribeiro, 

Autor cuja grandeza foi reconhecida através da transladação dos seus restos mortais para 

o Panteão Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paço,  perguntou  ao Presidente da Câmara 

sobre a situação dos monstros domésticos. Referiu que se deve fazer alguma coisa na Rua 

Principal de Paço, antes que esta entre num estado de total degradação. ------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira afirmou que nunca teve 

dúvidas que o SUB seria uma realidade em Moimenta da Beira. Referiu que as taxas da 

Direcção de Estradas de Portugal são completamente ridículas. Solicitou ao executivo para 

que se coloquem placas informativas nos diferentes serviços. Quanto à Toponímia referiu 

que existem ruas mal identificadas e pediu para que os regulamentos sejam aplicados. Deu 

conta da ausência de espaços para a colocação de entulhos. Pediu para que se coloque 

uma passadeira e bandas sonoras junto à creche da Santa Casa da Misericórdia. -------------

----- Interpelou o Presidente da Câmara sobre a situação do restaurante da Central de 

Camionagem, referindo que o inquilino está a ter prejuízos e perguntou se o executivo vai 

assumir estes encargos. Sugeriu a colocação de uma grade na Praceta por detrás do Salão 

de Chã e uma outra no espaço da Feira. -------------------------------------------------------------------  

----- O Presidente da Assembleia Municipal lamentou o facto de aquando da visita do 

Senhor Ministro a Moimenta da Beira só terem estado presentes os Presidentes eleitos do 

PS. Realçou que não se podem confundir visitas oficiais com visitas partidárias. --------------- 
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----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira afirmou que a visita foi 

organizada pela Adega Cooperativa. ------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia da Rua, informou que a Adega Cooperativa 

delegou as diligências na Zona Agrária tendo sido esta a Instituição que esteve por detrás 

deste evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara manifestou solidariedade com o senhor Mário Torres, tanto a 

nível pessoal como institucional. Informou que o Vereador Humberto Matos brevemente 

retomará às suas funções. Referiu que relativamente ao pedido dos comerciantes 

integrarem com maior relevo as festas de S. João, tudo será feito nesse sentido. Deixou um 

convite para estarem presentes no lançamento do programa Moimenta Finicía. Referiu que 

o blogue é um espaço de discussão e por isso com importância, no entanto defende que a 

discussão cara a cara é mais honesta e realista. Manifestou o seu desagrado sobre a 

situação das taxas impostas pelas Estradas de Portugal, no entanto, acha que a colocação 

dos panos negros não vai resolver a situação. Quanto às questões colocadas pelo 

Presidente da Junta de Freguesia de Peva, pediu para ser colocada uma proposta. 

Relativamente aos cabos, afirmou que a situação será resolvida ainda hoje. -------------------- 

----- Relativamente à situação dos pólos educativos, o processo está muito complicado, 

uma vez que o orçamento disponível a nível regional é muito limitado. Informou ainda, que 

neste momento não existe a garantia para a construção de um pólo, quanto mais para seis. 

Quanto aos protocolos celebrados com as Juntas de Freguesia, esclareceu que vai ser 

implementado em breve um novo protocolo e que as candidaturas serão feitas até Junho.  
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Refutou completamente a afirmação que a Câmara não investe de forma equilibrada em 

todas as Freguesias, dando exemplos concretos de realizações executadas em várias 

Freguesias incluindo Peva. Quanto ao Posto Médico afirmou que contrariamente à posição 

da Câmara não vê na política Nacional o Ministério da Saúde vontade em manter postos 

Médico semelhantes aos de Peva. Quanto ao PDM as Juntas serão ouvidas aquando da 

sua revisão. Quanto ao SUB realçou que foi ganha uma batalha, mas a guerra ainda não 

acabou. Que a iluminação de Fornos, tem que se ver a situação com o Dr. Luís Carlos. 

Relativamente ao restaurante da Central, quando foi concessionado, o mesmo não tinha 

todas as condições, no entanto as obras estão de ser feitas e será passado um alvará para 

o seu funcionamento. Quanto à colocação das grades atrás referidas vão ser estudadas 

estas situações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Período da Ordem do Dia com alteração desta, tomando o ponto três a 

posição de ponto um que refere: “Análise do Parecer da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses relativo à Proposta de Lei de Organização e Funcionamento dos 

Tribunais Judiciais ”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Joaquim Filipe deu conta da situação relativa à proposta de Lei de 

Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais. Fez uma retrospectiva histórica 

sobre a situação judicial dos últimos tempos. Referiu a criação dos Centros de Mediação e 

Arbitragem que resolverão questões relacionadas com diferentes situações o que levará a 

uma diminuição do número de processos em Tribunal. Informou que a proposta para a 

nossa Sede será Vila Real e que Tribunais de Comarca como Tabuaço, Penedono e 

Armamar porque apresentam pouco trabalho vão desaparecer. Esta proposta define cinco 
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Ciclos Judiciais e cinco Circunscrições. Em Moimenta da Beira está prevista a criação de 

dois juízos. A proposta prevê ainda a extinção do Tribunal de Trabalho de Lamego e Vila 

Real, sendo as questões relacionadas com o direito do trabalho de Moimenta da Beira 

tratadas em Penafiel. No entanto, acredita que o Tribunal de trabalho de Lamego não irá 

fechar e que a delegação da Ordem dos Advogados tudo fará nesse sentido. Questionou o 

Presidente da Câmara sobre o local de funcionamento do segundo juízo se esta proposta 

entrar em vigor. Relativamente a toda esta situação concluiu que acha que Moimenta não 

será prejudicada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Alcides Sarmento afirmou que mesmo que Moimenta fique melhor os 

nossos vizinhos ficam pior, manifestando completo desacordo com a política do Governo 

nesta e noutras áreas que levem à desertificação do interior. Defendeu que as Nut´s têm 

que ser reestruturadas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Membro Cristiano Coelho referiu que estas mudanças vão trazer graves problemas 

para o interior, e que na verdade estas só visam fazer muito, por pouco dinheiro, como 

também não salvaguardam o interesse das populações nomeadamente das pessoas mais 

idosas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira subscreveu na integra as 

afirmações feitas, com excepção de que estas têm apenas um cunho economicista. ---------- 

----- O Presidente da Câmara informou que genericamente o executivo concorda com o 

parecer da Associação Nacional de Municípios sobre a reforma do Mapa Judiciário, no 

entanto, não defende que neste contexto se deva colocar a questão da nossa posição 
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territorial, defendeu que a nossa deslocação para o Tribunal de Trabalho deverá ser para 

Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Assembleia Municipal decidiu que será elaborada uma proposta para a Associação 

Nacional de Municípios por uma comissão nomeada para o efeito. ---------------------------------  

----- Entrou-se no Ponto dois da Ordem do Dia que refere “Toponímia – Construções 

Carvalho & Pereira, Lugar de Covas do Barro – Moimenta da Beira – Parecer da 

Assembleia Municipal”.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Rua relembrou que aquando do falecimento do 

Senhor Acácio Osório foi sugerido por este Órgão, dar o seu nome a  uma Rua desta Vila. - 

----- O membro João Chiquilho referiu que uma grande parte das casas não têm número de 

polícia, e interpelou o Presidente da Junta sobre quem cai a responsabilidade. Defendeu 

que o nome do Comendador Acácio Osório Cardoso atribuído a uma Avenida é de toda a 

justiça. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira relembrou que a comissão 

de toponímia fez uma prospecção que fosse do agrado de todos e que finalmente 

conseguiram por ordem na casa. Quanto aos números de polícia do munícipes tem que os 

requisitar na Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O Membro Alcides Sarmento defende que a Câmara deve assumir as suas 

responsabilidades relativamente à toponímia e que a proposta devia ser fundamentada. 

Salientou que o Senhor Acácio era um acérrimo defensor da nossa ligação a Viseu. ---------- 
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----- A Assembleia Municipal emitiu um parecer favorável à atribuição da designação da 

Avenida Comendador Acácio Osório, no seguimento da proposta de voto de pesar 

apresentado aquando do falecimento do mesmo. -------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto três: “Análise do Projecto de Lei nº. 431/X e Parecer da ANMP – 

Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais ”. -------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal apresentou este ponto prestando 

esclarecimentos sobre o mesmo. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Cristiano coelho manifestou o seu desacordo sobre o papel dos Presidentes 

de Junta na Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro João Chiquilho realçou que este documento tem aspectos positivos e 

negativos, concordando com o facto do Presidente da Câmara escolher a sua equipa. ------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira manifestou a sua 

discordância relativamente ao papel dos Presidentes de Junta na Assembleia Municipal, 

afirmando que vai lutar junto do seu partido para inverter esta situação que considera uma 

atrocidade política. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O presidente da Junta de Freguesia de Paradinha concordou com a intervenção do 

Presidente da Junta de Moimenta da Beira e salientando que se os Presidentes de Junta 

de Freguesia têm assento por inerência e direito na Assembleia, não podem ser coarctados 

de dar a sua opinião, realçou que os Presidentes de Junta são os que melhor conhecem a 

realidade local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia Municipal concordou com a proposta feita pela Associação Nacional de 

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

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

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