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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE JUN HO DO ANO DE 

DOIS MIL E NOVE ====================================================== 

ACTA Nº 04/09 

========== Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

dos Santos Freixo, Primeira Secretária e José Manuel Andrade Ferreira, Segundo 

Secretário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal: Manuel Ferreira Pinto, Manuel Teixeira Ribeiro da Silva e José de Jesus Pereira.  

----- Esteve presente o Senhor António Casimiro Pinto Centeio em substituição do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha. --------------------------------------------------------

----- No Período antes da Ordem do dia o membro Cristiano Coelho fez um balanço das 

festas de S. João, manifestando o seu apreço pela organização e pela envolvência de toda 

a comunidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Teresa Adão felicitou o Agrupamento de Escolas pelo prémio recebido no 

Âmbito do PEPS, e referiu que sentiu muito orgulho no Presidente da Assembleia que 

temos uma vez que os trabalhos são muito bem orientados ao contrário do que se passou 
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na última reunião da Assembleia Intermunicipal do Douro. O Presidente da Junta de 

Freguesia de Peva interpelou o presidente da Câmara sobre o ponto da situação dos Pólos 

Escolares, também pediu informação sobre a legalização dos poços e captações de água e 

manifestou o seu desagrado por a sua freguesia ter pedido um palco em Fevereiro e neste 

momento a comissão de festas ter sido informada que já não tem palco, pediu também 

informação sobre os prazos do protocolo e referiu que há oito anos que fala dos ecopontos 

em S. Martinho e que até hoje tudo continua na mesma. ----------------------------------------------

----- O membro Mário Torres esclareceu sobre a proposta de mudar o nome da rua central 

de S. Martinho para o nome do Cónego José Lopes. Reconheceu como muito valorosa a 

atitude do Presidente da Câmara  na decisão que tomou sobre a acusação dos guardas do 

ambiente sobre os eucaliptos, na Feguesia de Peva. ---------------------------------------------------

----- O membro Teresa sobral Lemos referiu que no verão em vez de aumentar a recolha de 

lixo, diminui, o que não se compreende tendo em conta o aumento da população e que os 

contentores não são lavados com regularidade, tornando-se no verão uma situação que 

poderá causar riscos para a saúde pública. Salientou ainda, a situação referida pelo Senhor 

António Mota, relativamente aos ecopontos, Clamou a atenção para a situação complicada 

que a maioria dos nossos agricultores estão a viver do ponto de vista económico, realçando 

que, quanto aos eucaliptos devia haver um serviço que em vez de ter uma acção 

repressiva devia ter uma acção informativa. ---------------------------------------------------------------

O membro Hildérico Coutinho sugeriu que deviam ser os Presidentes de Junta a informar 

os agricultores sobre a problemática dos eucaliptos. Manifestou o seu descontentamento 

pela cor do edifício junto da Central de Camionagem. Referiu o seu regozijo pela 
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organização do jogo de andebol entre a Selecção de Portugal e do Luxemburgo, 

salientando que o andebol faz mias pelos jovens de Moimenta do que o futebol e que isto 

deve ser tido em conta. Quanto à reunião da Assembleia Intermunicipal da Assembleia do 

Douro não concorda com a posição assumida pela Drª. Teresa Adão. -----------------------------

----- O Membro José Alberto Requeijo informou que saiu uma portaria sobre a Protecção da 

floresta onde se define que o período crítico dos incêndios  vai de 1 de Julho até 15 de 

Outubro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Francisco Teles informou que vai decorrer uma manifestação em Mirandela 

no dia 2 de Julho que tem por base as grandes dificuldades que os agricultores estão a 

atravessar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro João Chiquilho defendeu que do ponto de vista económico não tem 

hipóteses tendo em conta as técnicas rudimentares utilizados. ------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal defendeu que a agricultura no nosso concelho 

tem viabilidade, precisa é de ser reconvertida e apoiada. A agricultura não pode ser vista 

apenas do ponto de vista económico mas também uma actividade que contribuiu para o 

equilíbrio do ambiente e das populações. Realçou que é preciso olhar para a agricultura 

como uma forma de desenvolvimento rural. Agradeceu à Drª. Teresa Adão as palavras de 

apoio que apresentou sobre o seu desempenho como Presidente da Assembleia. -------------

----- O membro Alcides Sarmento propôs um voto de pesar pelo falecimento do Senhor 

António dos Santos que foi membro desta Assembleia e que seja comunicado à família. ----

-----Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que relativamente às festas 

Concelhias a principal virtudes das festas foi o envolvimento do povo, manifestando o 
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espírito popular das mesmas. Realçou que o reconhecimento de que Moimenta da Beira 

tem sido alvo nos últimos tempos muito tem contribuído para a divulgação do nosso 

concelho, também quanto à Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM DOURO) defendeu 

que o caminho é só um, a regionalização e não há outro, quanto aos Pólos Escolares vão  

arrancar, no entanto, existem alguns problemas que tem de ser ultrapassados. Defendeu 

que a carta educativa aprovada nesta Assembleia tem que ser executada. Quanto à 

legalização dos poços, o Ministério do Ambiente recuou, mas deveria ter feito um 

esclarecimento do porquê desta nova portaria onde consta que apenas os poços 

superiores a cinco cavalos é que têm que ser inventariados.Quanto aos palcos prometeu 

que não vão ficar sem palco. Quanto aos ecopontos a Câmara está a espera que essa 

situação seja resolvida o mais rapidamente possível e têm garantias que serão entregues o 

mais rapidamente possível. Relativamente a situação do nome da rua esta vai ser 

rectificada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto aos eucaliptos há regras, nomeadamente, a Câmara pôs os técnicos a 

trabalhar, e a Câmara é que vai adoptar posições, relativamente a determinadas áreas. -----

----- Quanto à limpeza dos contentores, tem que ser feito e a recolha de lixo tem que ser 

feito duas vezes por semana. Defendeu que a agricultura tem que ter ajudas para as 

pessoas continuarem a cultivar os terrenos. ---------------------------------------------------------------

----- Quanto à cor do prédio cor de rosa a Câmara vai tomar posição. -----------------------------

----- Louvou  a atitude das escolas de formação, nomeadamente do andebol e a vitória dos 

juvenis.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva referiu que apenas são permitidos plantar 
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eucaliptos de crescimento rápido. Defende que não se devem plantar eucaliptos perto dos  

nascentes  a Câmara  deve permitir a plantação de eucaliptos mas devem ser acautelados 

certos parâmetros. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No período da ordem do dia o Ponto Um refere : “ Pedido de Autorização para 

Integração do Município no Sistema Multimunicipal  de Triagem Recolha, Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Norte Central e Constituição da Sociedade 

Anónima  Adjudicatária  da Concessão do Mesmo”. -----------------------------------------------------

----- Este ponto foi apresentado pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal. ------------

------ O Senhor Presidente da Câmara realçou os objectivos desta adesão, realçando o 

factor da sustentabilidade e rentabilidade, permitindo  que a tarifa cobrada baixe bastante. -

---- Não havendo oradores inscritos para falar passou-se de imediato à votação deste 

ponto, tendo sido aprovado 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 dezassete horas, da 

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

  

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
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O 2º. SECRETÁRIO 


