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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE DE SETE DE FEVEREIRO DO 

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

ACTA Nº 01/09 

========== Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro 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 José Manuel Andrade 

Ferreira, primeiro secretário e Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, segundo secretário.--

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

Municipal: Alcides José Sousa Sarmento, João Chiquilho, Maria Ondina Calhau dos Santos 

Freixo, José Alberto Lopes Requeijo, Manuel Teixeira Ribeiro da Silva, Maria Teresa Sobral 

de Lemos Cardoso, Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho e José de Jesus Pereira. ------- 

----- Tratando-se esta, de uma sessão Ordinária da Assembleia Municipal passou-se de 

imediato para o período de antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------

---- No período antes da ordem do dia: pediu para falar o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Peva e interpelou o Senhor Presidente da Câmara acerca dos acordos 

financeiros com as Juntas de Freguesia; recordou o problema da água da sua Freguesia e 

alertou para a necessidade da mesma ser analisada e devidamente tratada, atendendo a 

que já provocou alguns problemas de saúde. Referiu que continua à espera da Escola de 
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Soutosa e pediu para que a Comunicação Social fosse mais rigorosa nos assuntos da 

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

----- O Presidente da Junta de Aldeia de Nacomba questionou o problema de saúde, a falta 

de um eco-ponto na sua Freguesia e o problema dos transportes de doentes aos hospitais 

por falta de credenciais dos médicos. -----------------------------------------------------------------------

----- O membro Mário Torres mostrou alguma desilusão por falta da realização de obras de 

vulto e alertou para a propaganda do Governo em obras públicas, e para o facto de não ver 

qualquer resultado neste Município. -------------------------------------------------------------------------

----- O membro Hildérico Coutinho referiu a Internet como base e aplicação da Assembleia 

Municipal, a utilizar no envio das actas e convocatórias para reuniões. ----------------------------

---- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, alertou para o problema da 

instalação da Comunidade Cigana, com usurpação de terrenos e ausência total de regras, 

inclusive, com a violação do Plano Director Municipal. Mostrou, também, alguma 

preocupação com a onda de assaltos verificada em Moimenta da Beira e levantou ainda o 

problema com a sinalética, indicando os espaços desportivos. ---------------------------------------

----- O membro Manuel Ferreira Pinto referiu a falta de continuidade da estrada que termina 

em Vila Nova de Paiva e que deveria entroncar na ponte de Peva. Salientou a importância 

do evento desportivo “Gala das Estrelas”, sendo uma forma de dar a conhecer o nome de 

Moimenta da Beira, tendo dado os parabéns ao Senhor Vice-Presidente da Câmara. ---------

---- O membro José Ferreira salientou a importância do desporto e do acontecimento “Gala 

das Estrelas” e o envolvimento dos jovens nas actividades desportivas. Questionou ainda o 

Senhor Presidente da Câmara acerca da situação do Serviço de Unidade Básica e sobre a 
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aquisição de terrenos para o mesmo, bem como qual a situação da Barragem da Nave. -----

---- Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara, e informou que, relativamente ao 

quadro da água de Peva, esta é acompanhada pelo Delegado de Saúde. Quanto às 

grandes obras no nosso Município, este Governo esqueceu-se do IC26 e outras. Que se 

está a resolver a integração da Comunidade Cigana, mas este é um problema de difícil 

resolução. Informou acerca dos contactos que tem tido com o Comandante do 

Destacamento da Guarda Nacional Republicana de Moimenta da Beira e não deixou de 

elogiar a realização da “Gala das Estrelas”. Informou ainda que a Câmara já tinha adquirido 

os terrenos para a instalação do SUB e quanto à Barragem da Nave, que nada ou pouco se 

sabe e está à espera de uma resposta por parte do Governo. ----------------------------------------

---- Seguiu-se o ponto Um da Ordem do Dia: que refere “Elaboração de contratos 

administrativos de empreitadas de obras públicas e aquisição de bens e serviços – 

Cessação da cobrança da taxa prevista na tabela de taxas”. -----------------------------------------

----- Após uma breve explicação do Senhor Presidente da Câmara, este ponto foi 

submetido à votação, sendo aprovado por Maioria, com 29 (vinte e nove) votos a favor e 1 

(uma) abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Ponto dois da Ordem do Dia refere “Programa de Regularização Extraordinária de 

Dívidas ao Estado – Programa Pagar a Tempo e Horas – Resoluções do Conselho de 

Ministros nº.s 34/2008, de 22 de Fevereiro e 191-A/2008, de 27 de Novembro - Autorização 

para financiamento de médio e longo prazos”. ------------------------------------------------------------
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----- Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara e aproveitou para explicar o 

endividamento da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Vice-Presidente da Câmara também deu uma explicação mais legal, 

baseada na lei e nos empréstimos a curto, médio e longo prazos. ---------------------------------- 

----- Também foi dada a palavra ao Senhor Vereador José Eduardo Ferreira onde referiu 

que este empréstimo para saneamento financeiro, tinha como objectivo pagar as dívidas 

contraídas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia tomou a palavra e pediu para que se continuasse da 

parte da tarde com este ponto. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelas 15 horas reiniciou-se a sessão, tomou a palavra Hildérico Coutinho que se 

congratulou com esta medida por parte do Governo, em que as dívidas tinham que ser 

pagas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Manuel Ferreira Pinto também se manifestou positivamente quanto à referida 

medida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal  foi dizendo que todos temos uma quota 

de responsabilidade na dívida camarária, que o empréstimo tem boas condições 

financeiras e que é necessário haver maior rigor e disciplina no investimento. ------------------ 

----- Foi também dada a palavra ao Dr. Paulo Figueiredo que explicou a legislação e a 

forma de pagamento deste empréstimo. -------------------------------------------------------------------- 

----- Posto à votação foi este ponto aprovado, por Maioria, com 22 (vinte e dois) votos a 

favor 5 (cinco) abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Entrou-se no ponto três da Ordem do Dia que refere “Proposta de Medidas de Apoio 

Social Extraordinárias de combate à crise”. ---------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta de Alvite, que propôs que fosse 

detectado o problema social através das IPSS, com intervenção das instituições e Juntas 

de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O membro Filipe Rodrigues propôs criar uma comissão de avaliação das situações 

mais carenciadas, onde os subsídios fossem acompanhados com trabalhos a favor da 

comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Teresa Adão referiu que a Câmara tem que apoiar novas indústrias e tomar medidas 

para criar mais postos de trabalho. --------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal referiu que a crise não afecta a todos, pois há 

sempre alguém que beneficia com ela. --------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara tomou a palavra, referindo que a Câmara estava 

atenta a este problema e que iria tomar algumas iniciativas para ajudar os mais 

desfavorecidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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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