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

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

ACTA Nº 04/08 

========== Aos vinte e seis dias do mês de Setembro 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 dos seguintes membros da Assembleia 

Municipal: Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso e António Manuel Pinto da Silva. --------- 

----- No Período Antes da ordem do Dia Manuel Pinto apresentou um voto de Pesar pelo 

falecimento do Senhor José Luís António, de Nagosa, que foi aprovado, por unanimidade. 

Também se congratulou pelos eventos que a Câmara Municipal levou a efeito no Verão, 

nomeadamente, as férias desportivas e o “Mais Centro Histórico”, que divulgou aspectos 

relevantes da nossa cultura. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, interpelou o Senhor Presidente da 

Câmara sobre os Protocolos de Cooperação celebrados entre a Câmara e as Juntas de 

Freguesia, que vão abrir no dia quinze de Outubro de 2009, sobre a percentagem que se 

atribui às Freguesias. Sugeriu que a percentagem tenham por base a gerência de contas, 
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que vai para o Tribunal de Contas, onde constam todas as receitas que chegam às 

Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva mostrou a sua desmotivação como 

Presidente de Junta, uma vez que há três anos que fala do depósito da água e que 

continua tudo na mesma. Referiu que o problema se resolve com apenas duas 

electrovávulas. Interpelou a senhor Presidente da Câmara sobre a situação dos depósitos 

da água, uma vez que um deles se encontra cheio, há cinco meses, sem a água ser 

utilizada. Deu conta de uma manilha que partiu e que põe em risco a vida das pessoas. -----

------ Lamentou o facto de S. Martinho continuar sem ecoponto. Referiu que um habitante 

da sua Freguesia pediu uma ligação ao esgoto, há vários meses, e até hoje não foi feita. --- 

----- O membro José Rebelo Gomes deu vários exemplos de viaturas que estão 

estacionadas há anos na via pública e lamentou que nada se faça para resolução desta 

situação. Informou ainda que o abrigo feito junto da EB2/3 para os alunos que utilizam os 

autocarros foi feito para mais ou menos cem alunos, mas o número de alunos que o utiliza 

é três vezes maior, o que o torna insuficiente. Interpelou o Senhor Presidente da Câmara 

sobre que tipo de obras vão ser feitas no muro da Avenida 25 de Abril. Salientou ainda, que 

as obras na Avenida se têm mostrado pouco cuidadas, uma vez que o passeio junto dos 

bombeiros já abateu. Manifestou desagrado quanto à cor do Centro Comercial. -------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira concordou com o 

interveniente anterior, no que concerne à situação do muro da Avenida 25 de Abril. Referiu 

a falta de fiscalização das obras na Avenida. Apelou ao Executivo para supervisionar 

directamente as obras por forma a imprimir uma maior velocidade. Referiu que é urgente 
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realojar os habitantes do Bairro da Corujeira. Lamentou a ausência de placas informativas 

dos equipamentos e de placas de toponímia. Sugeriu que devem ser notificados os 

munícipes que deixam avançar a vegetação para a via pública. Quanto aos protocolos, 

informou que a Junta de Freguesia de Moimenta da Beira não tem receitas próprias e que 

fica chocado quando há freguesias que têm rendimentos de pedreiras, eólicas, e outros, e 

ainda vêm pedir adendas aos protocolos. Apelou ao Executivo para cumprir o que está nos 

contratos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha pediu esclarecimentos sobre a 

situação da retroescavadora. Informou que em Paradinha apenas se faz uma recolha dos 

resíduos sólidos e urbanos por semana, e à empresa é paga para serem feitas duas 

recolhas. A empresa que recolhe, ao sábado faz um lado da Freguesia e à quarta faz o 

outro. Também a lavagem dos contentores não tem sido feita com a assiduidade que esta 

situação requer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Hildérico Coutinho referiu que as cores do Centro Comercial são aberrantes 

e chamou a atenção para os balneários de Ademeios, no bairro onde os ciganos foram 

realojados, uma vez que não estão a ser utilizados, e os moradores fazem as necessidades 

nas terras de cultivo. Sugeriu a colocação de um Wi-Fi em toda a Vila paras as pessoas 

terem acesso à Internet. Lamentou o facto de ter sido colocado um campo de jogos de 

Moimenta da Beira em território dos Arcozelos. ---------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil referiu que a empresa que faz a recolha 

dos resíduos sólidos e urbanos, não a está a fazer em condições. Os contentores estão 

sem tampas, e em Paraduça, só se faz uma vez por semana. Em Leomil a recolha de 
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monstros não está a ser feita com devia ser, a empresa passa uma vez por mês e nem 

sempre isso se verifica. Informou que a sua Freguesia também necessita da 

retroescavadora, e pretende saber quando é que ela começa a trabalhar. Lamentou o facto 

do abrigo de passageiros em Leomil ainda não ter sido colocado, uma vez que as obras de 

qualificação já terminaram há mais de um ano. Quanto ao protocolo de gestão das águas 

de Leomil para a Câmara Municipal, no qual foi acordado que as condições seriam 

melhoradas e até hoje o depósito não foi colocado. Defendeu que está na hora de a 

Câmara começar a fazer reuniões com as Freguesias para tomar conta das necessidades 

de cada uma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Cristiano Coelho congratulou-se com as actividades desenvolvidas durante 

o verão e com a presença da Adega Cooperativa do Távora na festa do avante, no entanto 

ficou desiludido por no stand não haver nenhuma referência a Moimenta da Beira. Informou 

que no “blog” sobre Moimenta existe uma petição para pedir uma audiência ao Senhor 

Primeiro Ministro sobre a situação do IC26. Interpelou o Presidente da Câmara sobre a 

situação do SUB – Sistema de Unidade Básica. Realçou a importância de, em Moimenta da 

Beira, ser criado um espaço verde para ser utilizado como circuito de manutenção, ciclovia, 

e caminho pedonal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara informou que as férias desportivas e animação da zona 

histórica são para continuar, futuramente, e que se pretende a sua descentralização. 

Quanto aos protocolos considerou pertinente discuti-los exaustivamente, e pediu que fosse 

feita uma proposta para discussão. Relativamente às questões colocadas pelo Presidente 

da Junta de Peva, manifestou-se incomodado com todas as situações referidas pelo 
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mesmo, e propôs-lhe que apresentasse uma proposta para ser discutida com o Senhor 

Vereador, relativamente à situação da qualidade da água. Quanto aos ecopontos, o 

Presidente da Câmara assumiu que, se a Residouro não os colocar a Câmara terá que 

adquiri-los. No que se refere aos carros estacionados na via pública, a fiscalização tem que 

estar mais atenta, e, se for necessário, a Câmara retira-os e apresenta a conta ao 

proprietário. Quanto ao abrigo junto da EB2/3, parece-lhe que um de maiores dimensões 

será desadequado para o local. Relativamente às obras na Avenida 25 de Abril, defendeu 

que só no final das mesmas é que se poderá fazer uma avaliação correcta, e, se for caso 

disso, a fiscalização tomará as medidas adequadas. No que se refere à cor do Centro 

Comercial, vai ser pedido aos técnicos para verem se aquela cor consta do projecto. 

Relativamente aos Bairros da Corujeira e dos Ademeios, é intenção do Executivo continuar 

a intervir, estando-se a estudar a possibilidade de adquirir terrenos para a construção de 

habitação social. Relativamente aos balneários, continuam fechados porque a Junta não 

quer assumir esses encargos sozinha e vai haver uma intervenção dos serviços sociais. 

Esclareceu, ainda, que a aquisição da retroescavadora já foi adjudicada e já deveria ter 

sido entregue, só que o motorista para essa máquina foi substituir um outro que se 

encontra de férias. Relativamente à água de Leomil, esta situação ainda não foi resolvida, 

por falta de pressão na rede. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Entrou-se no Ponto Um da Ordem do Dia, que refere a “Aprovação da Adenda ao 

Regulamento da Concessão de Apoios aos Desenvolvimentos Cultural, Social e 

Recreativo”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procedeu-se à votação, tendo sido este ponto  aprovado por unanimidade. ---------------------- 
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Entrou-se no Ponto Dois da Ordem do Dia que refere: “Transferência de Competências no 

âmbito da Educação”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara fez uma breve introdução, passando a palavra ao Vereador 

Jorge Costa, que, por sua vez, fez um resumo das competências que irão ser transferidas.-   

----- O membro Alcides Sarmento prestou alguns esclarecimentos sobre a situação do 

pessoal não docente, a nível do Agrupamento, e informou a Assembleia da sua posição e 

leitura deste assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- João Chiquilho manifestou preocupação e desafiou o Senhor Presidente da Câmara a 

fazer uma estimativa dos encargos e das transferências de verbas para este sector, e que 

este Órgão seja informado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Manuel Pinto argumentou que estas transferências não são mais do que entregas de 

preocupações e dificuldades, acreditando que estas transferências não trarão benefícios 

para nenhum dos intervenientes. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva lamentou que a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses tenha aceite esta situação, e alertou a Câmara para o facto de 

esta situação se tornar incomportável. ---------------------------------------------------------------------- 

----- 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. -------------------------------- 

  

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 



 

Fl. 

__________   

2008.09.26 

 
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 

 
 

 

 

250

O PRESIDENTE 

 

O 1º. SECRETÁRIO 

 

O 2º. SECRETÁRIO 


