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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE JUNHO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZASSETE ===================================================== 

ATA N.º 03/2017 

========== Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dada a existência de quórum, a sessão teve o seu início pelas dez horas, tendo a 

Mesa sido presidida pelo respetivo Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento, e 

secretariada pela Primeira Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, e pelo Segundo 

Secretário, José Manuel de Andrade Ferreira, em substituição do Segundo Secretário, 

António Pedro Pereira Dias, que, por motivos profissionais, não pôde estar presente. -------- 

----- Dando cumprimento ao estipulado no n.º 1, do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, passou-se, então, à realização da chamada, verificando-se a presença dos 

seguintes membros: Alcides José de Sousa Sarmento, José Manuel de Andrade Ferreira, 

Maria Teresa Adão Chaves, Carlos Alberto de Meneses Bento, Maria Dulce Rodrigues de 

Andrade Cardoso, António José de Macedo, Celita Maria Pereira Leitão, Jorge Mota dos 

Santos, Susana Duarte Morais, Sidónio da Silva Meneses, António Francisco Pinto Reis, 

Maria Emília Martins Gomes da Costa, Fábio Ricardo Morgado Gomes e os senhores 

Presidentes de Junta das Freguesias de Alvite, António José Monteiro dos Santos, de 

Baldos, João Augusto Gomes Oura, de Cabaços, João Benedito de Jesus Xavier, de Caria, 

Armando Nunes Mota, de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, de Passô, Domingos 
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Manuel dos Santos Martinho, de Moimenta da Beira, Francisco José de Lima Rebelo 

Gomes, da Rua, António Manuel Pinto da Silva, do Vilar, Fernando Manuel dos Santos 

Vilaça, União de Freguesias Paradinha e Nagosa, André Trindade de Sousa, União de 

Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, José Dias Lopes e da União de 

Freguesias Peva e Segões, Pedro João de Jesus Sousa. --------------------------------------------- 

----- O senhor Presidente da Assembleia justificou as ausências dos seguintes membros: 

António José Tojal Rebelo, Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Cláudia Marisa Gomes 

Rodrigues, António Humberto Paiva Matos, António Pedro Pereira Dias, Sidónio Clemêncio 

da Silva, Teresa Cecília Coelho Carvalho, Francisco José Cardoso de Moura e os senhores 

Presidentes de Junta da Freguesia de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de 

Castelo, Vítor Manuel Gomes de Carvalho, do Sarzedo, Helena Maria Correia dos Santos 

Seixas e de Sever, Marcelino Ramos Ferreira. ================================== 

===== De seguida e dando cumprimento ao estipulado no artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, conjugado com o artigo 34.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 

janeiro, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, Alcides José Sousa Sarmento, 

colocou à votação a Ata da Sessão Ordinária realizada em 21 de abril de dois mil e 

dezassete, cuja leitura foi dispensada, por unanimidade, em virtude de o texto ter sido 

distribuído previamente a todos os Membros. ------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Aprovar por maioria, com vinte e um votos a favor e quatro abstenções dos 

membros António Francisco Pinto Reis, Célita Maria Pereira Leitão, Susana Duarte Morais 

e Presidente de Junta das Freguesias da Rua, António Manuel Pinto da Silva, por não 

terem estado presentes na referida sessão. --------------------------------------------------------------- 
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===== De imediato, o senhor Presidente da Assembleia informou que não se verificou 

nada de relevante, quanto à correspondência recebida e, também, deu conhecimento da 

publicação da Lei n.º 34/2017, de 2 de junho, Artigo Único “ (…) A freguesia denominada 

«Rua», no concelho de Moimenta da Beira, passa a designar-se «Vila da Rua» ”. ------------- 

----- Então, entrou-se no período Antes da Ordem do Dia, pelo que foi dada a palavra ao 

Membro da Assembleia Jorge Mota dos Santos que, após os cumprimentos, referiu que 

queria propor um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do fogo que ocorreu no dia 

dezassete do corrente mês, em Pedrógão Grande. ----------------------------------------------------- 

----- Para além do minuto de silêncio que foi cumprido, também, por unanimidade, dos 

presentes, concordaram enviar às Assembleias Municipais dos três concelhos - Pedrógão 

Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos -, afetados pelos fogos, um voto de 

pesar e de solidariedade. ================================================== 

===== De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia José Manuel de Andrade 

Ferreira que, após cumprimentar todos os presentes, começou por congratular-se com os 

arranjos exteriores do Centro de Saúde, que tornaram o sítio muito bonito e mais aprazível 

para as pessoas que têm necessidade de recorrer ao Centro de Saúde. -------------------------- 

----- Também alertou o senhor Presidente da Câmara Municipal para o facto de ainda não 

terem sido recolocados os dois bancos de pedra que se encontravam à frente do edifício do 

Tribunal e que foram retirados na altura da ExpoDemo, sugerindo que, além desses, 

fossem colocados mais dois, uma vez que as pessoas não têm, por ali, nenhum lugar para 

se sentarem. =========================================================== 

----- Então, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara, José Eduardo Ferreira, 



                                                                                                                               
 Fl. 51 

 
__________   

2017.06.30 
 

                                                                                                                                                             Livº 15 
 

 
 

                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 

 

 

para responder às questões que lhe foram formuladas. Após cumprimentar todos os 

presentes, começou por explicar que tinha pedido ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal para marcar esta sessão para esta data, porque a revisão do regulamento 

municipal de apoio ao desporto tinha estado em audiência pública até ao dia anterior, pelo 

que, dessa forma, já era possível incluir o assunto na agenda. -------------------------------------- 

------- Referiu-se, em seguida, ao barulho que se poderá ouvir, durante a sessão, mas ele 

decorrente das obras, no edifício da Câmara, no âmbito da regeneração urbana, que o 

município de Moimenta da Beira tem aprovado e cuja execução tem de ser feita nesta 

altura, porque existe um instrumento acelerador de investimento que permite aos 

municípios, até ao final de junho, concretizarem, no mínimo, quinze por cento de uma 

intervenção, a fim de terem uma majoração em sete e meio por cento do valor global da 

regeneração urbana. Para o município de Moimenta da Beira, pode significar um 

incremento financeiro, na ordem dos noventa mil euros, que não podem ser desperdiçados, 

embora a sua posição seja de completo repúdio quanto à forma como as verbas da 

regeneração urbana têm sido distribuídas no País, designadamente, por escalonarem dois 

tipos de municípios quanto à dimensão, havendo uma grande discrepância entre os valores 

a que acedem os primeiros e os segundos e apresentou alguns exemplos concretos que 

ilustram a injustiça praticada, no que diz respeito à distribuição das verbas. --------------------- 

------ Finalmente, deixou uma referência às comemorações do dia do Comando Territorial 

de Viseu da Guarda Nacional Republicana e divulgou as iniciativas programadas nesse 

âmbito, durante a semana seguinte, dizendo-se satisfeito por Moimenta da Beira acolher, 

honrosamente, esta realização. ------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Em resposta ao deputado José Ferreira, agradeceu as referências positivas aos 

arranjos exteriores do Centro de Saúde e explicou que se tratou de uma intervenção que foi 

coordenada e assumida, em todos os seus aspetos, pelo município e pela administração 

regional de saúde do norte, que, até à dará, ainda não tinha tido disponibilidade para 

cooperar, em termos financeiros. Informou, ainda, que se encontra completamente 

instalada uma cadeira odontológica que vai permitir que os munícipes de Moimenta da 

Beira e, depois, progressivamente, alguns concelhos vizinhos possam ter acesso, no 

serviço nacional de saúde, a cuidados orais. Ao município, cabe adquirir e instalar todos os 

equipamentos e, ao Ministério da Saúde, cabe contratar e financiar os profissionais de 

saúde. Tudo o que a partir de agora vier a acontecer é da inteira e exclusiva 

responsabilidade do Ministério da Saúde. Falou, em seguida, da possibilidade de, com a 

utilização dos equipamentos e dos meios humanos existentes em Moimenta da Beira, 

passarem a ser feitas radiografias, para quem delas necessitar, embora as radiografias que 

exijam mais complexidade, que são uma percentagem muito pequena, continuem a ter de 

ser feitas fora. Estes benefícios não são, apenas, para os cidadãos de Moimenta da Beira, 

toda a região beneficia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Relativamente aos bancos, agradeceu ao deputado José Ferreira, por lhe ter 

lembrado, porque não se apercebeu que não estavam no sítio do costume e prometeu 

mandar recolocar. ======================================================= 

----- Encerrou-se o Período Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------------------

=====Deu-se início ao Ponto Um do Período da Ordem do Dia, Apreciação da 

informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade do Município, nos 
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termos da alínea c), nº. 2, artigo 25º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. -------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de inscrições, mas não se 

verificou qualquer participação. -------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal considerou apreciada a respetiva informação. 

======= De seguida, passou-se para o Ponto Dois do Período da Ordem do Dia “ PAEL 

– Apreciação do relatório de monitorização e acompanhamento, nos termos da alínea a), 

do artigo 12.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto” ----------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Presidente da Câmara 

Municipal um esclarecimento sobre este assunto, o qual começou por referir que a 

Câmara Municipal aprovou, também, um voto de pesar e enviou-o às vítimas do incêndio 

em Pedrógão Grande. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação a este assunto, houve dúvidas na apresentação do relatório, mas optou por 

apresentá-lo. Quanto à apreciação deste relatório, no que respeita ao que mais importa, ao 

município de Moimenta da Beira, é um relatório completamente em linha com os anteriores 

que corresponde a um desendividamento progressivo e à criação de melhores condições 

financeiras de desempenho no futuro, porque o que, aqui, se faz não é apenas para o 

concretizar em cada um destes dias, destes meses, ou destes anos, mas é, especialmente, 

para criar condições para o futuro. =========================================== 

----- Tendo o Presidente da Assembleia Municipal aberto uma ronda de inscrições, não 

se verificou qualquer participação. ---------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal considerou apreciado. ===== 

===== Passou-se ao Ponto Três do Período da Ordem do Dia Apreciação, discussão e 
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aprovação da 2.ª Revisão ao Orçamento para 2017, nos termos da alínea a) do n.º 1, do 

artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, acompanhada da apreciação 

técnica sobre a mesma emitida pela DGAL. ---------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Presidente da Câmara 

Municipal um esclarecimento sobre este assunto, o qual começou por referir que esta 

proposta da 2.ª revisão orçamental para 2017 já foi aprovada pela Câmara Municipal e que, 

pela força da lei, é submetida à assembleia municipal para aprovação. Trata-se, apenas, de 

um ajustamento que integra um saldo da gerência de 2016, no orçamento de 2017. 

Concretamente, fala-se de quinhentos e três mil, quatrocentos e dez euros e oitenta e seis 

cêntimos, que transitaram em 31 de dezembro de 2016 e que têm de ser integrados 

através da revisão. Este valor está alocado em aquisição de bens de capital e destinou-se 

a comparticipar a requalificação e a modernização das instalações da Escola Básica e 

Secundária de Moimenta da Beira. ---------------------------------------------------------------------------

----- Enquanto nos mantivermos condicionados pelo PAEL, a DGAL tem que se pronunciar 

sobre estas revisões e passou a ler: “ (…) o município se exceder o limite fixado no PAF – 

Plano de Ajustamento Financeiro, em quinhentos e três mil, quatrocentos e dez euros e 

oitenta e seis cêntimos, nos termos da legislação do PAEL”. Os municípios que, em 2012, 

tenham feito uma projeção que, porventura, seja aumentada, têm, nos termos da 

legislação, de obter autorização ministerial para fazer estas despesas. A DGAL, para o 

município de Moimenta da Beira e outros idênticos, que tivessem tido este comportamento, 

devia dar-lhes um louvor. O que está, aqui, em causa é que, em 2012, a previsão era de 

que, até 2017, o município ia fazer de bens de capital dezasseis milhões de euros e o que 
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se confirma é que, o município de Moimenta da Beira concretizou mais cerca de dois 

milhões e setecentos mil euros. A situação é que o município investe mais sem dívidas, por 

isso não se percebe que seja necessária qualquer autorização superior. Isto faria sentido 

se o município recorresse a endividamento contra os compromissos que tinha sem investir 

mais. ================================================================= 

===== De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 

inscrições e, dado que ninguém se inscreveu, colocou o assunto à votação, conforme 

estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -----------------------------

DELIBERAÇÃO: Após apreciação e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

maioria dos presentes, com vinte e quatro votos a favor e uma abstenção do membro da 

assembleia, António Francisco Pinto Reis, aprovar a 2.ª Revisão Orçamental, nos precisos 

termos apresentados e aprovados pela Câmara Municipal. ======================== 

===== Seguidamente, passou-se para o Ponto Quatro do Período da Ordem do Dia, 

Apreciação, discussão e aprovação do Projeto de Revisão do Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo Desportivo, nos termos do disposto na alínea g), do n.º 1, 

do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro “ -------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao senhor Presidente da Câmara 

Municipal que fizesse um breve esclarecimento sobre este assunto, o qual começou por 

referir que este regulamento municipal estava em vigor no município de Moimenta da Beira 

há cerca de dez anos e serviu sempre bem os objetivos para os quais foi criado que é 

estabelecer regras e condições de clareza para os apoios ao movimento associativo 

desportivo. Acontece que, ao longo do tempo, mesmo que este instrumento tenha vindo a 
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servir bem, existem sempre algumas alterações que se vão justificando e, por essa razão, 

o município entendeu, no princípio deste ano, iniciar o processo de revisão deste 

regulamento, especialmente, porque se chegou à conclusão de que o valor que estava 

estipulado como máximo admissível para apoio financeiro ao futebol sénior em 

campeonatos nacionais era insuficiente. O CDR de Moimenta da Beira, nas últimas três 

épocas, disputou duas no campeonato nacional de seniores e constatou-se que os valores 

que estavam previstos no regulamento eram claramente insuficientes para o desempenho 

em campeonatos nacionais. Por esta razão, foi feita uma proposta de revisão do 

regulamento que lhe dá uma forma mais adequada aos tempos atuais, que altera não 

apenas este aspeto, mas também outros aspetos relacionados com competições seniores 

de outras modalidades, que altera a terminologia que constava do regulamento e que as 

próprias circunstâncias e outros regulamentos externos foram alterando. Conseguido o 

consenso com os vereadores da coligação PSD/CDS, este regulamento foi colocado em 

audiência pública, durante a qual não houve nenhuma entidade ou pessoa que trouxesse 

contributos substanciais que fossem passíveis de provocar alguma alteração na proposta 

que tinha sido feita. No entanto, o Clube Desportivo de Leomil apresentou uma sugestão 

relacionada com a denominação de algumas equipas. É uma proposta de regulamento que 

tem uma base que estava estabelecida e em funcionamento, durante cerca de dez anos, 

que foi capaz de permitir uma abordagem, que o município de Moimenta da Beira se 

tornasse em termos regionais, um dos municípios com uma prática desportiva mais 

relevante. ============================================================= 

===== Seguidamente, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 
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inscrições e, dado que ninguém se inscreveu, foi dada a palavra, com permissão da Mesa, 

ao Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho que, após os cumprimentos, 

referiu que vinha na defesa do que esteve a explicar o senhor Presidente da Câmara, 

explicar o que se passou e o que foi feito pelo lado da coligação PSD/CDS.PP, que foi 

convidada pelo Presidente da Câmara para apresentar uma proposta no âmbito deste 

regulamento. Quis sublinhar que foi positivo terem conseguido cooperar e espera que, no 

futuro, seja melhor para as associações que beneficiam destes apoios e, acima de tudo,  

levar sempre o melhor do desporto de Moimenta da Beira longe da nossa terra e, se 

possível,  um sucesso para os praticantes e para os jovens que se empenham muitas 

vezes na prática de desporto. ============================================== 

===== De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto à votação, 

conforme estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. --

DELIBERAÇÃO: Após apreciação e votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade dos presentes, aprovar o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo Desportivo. =================================================== 

===== Por fim, iniciou-se o Ponto Cinco do Período da Ordem do Dia, Proteção Civil 

para Autarcas de Freguesia – Sensibilização e informação sobre prevenção de incêndios.--

----- O Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Presidente da Câmara 

Municipal um breve esclarecimento sobre este ponto, o qual começou por fazer o 

enquadramento e informou que a decisão de pedir ao Presidente da Assembleia para 

agendar este assunto estava tomada antes dos trágicos acontecimentos de Pedrógão 

Grande. Este pedido de agendamento teve origem numa reunião que foi marcada com os 
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Presidentes de Junta de Freguesia para o dia 13 de junho de 2017. Como não estiveram 

presentes todos, volta ao assunto para deixar um grande enfoque na necessidade de todos 

contribuírem, cada um com os seus próprios meios, para a prevenção dos incêndios. Há 

grandes instrumentos de combate, há pequenos instrumentos de combate e o resultado 

final deve-se a essa combinação. Nesta matéria, a quantificação do resultado da nossa 

ação é difícil, isto é, não temos muita possibilidade de chegar ao fim do ano e dizer que, 

por força das diversas ações desenvolvidas no território, se evitaram incêndios. Este 

pedido é dirigido a todos e não apenas aos Presidentes das Juntas de Freguesia, a quem, 

no final da sessão, será entregue um kit de informação que o usarão, como bem sabem, 

junto de cada uma das suas populações. Também será entregue um colete identificador 

para que, em situações de emergência, possam estar perfeitamente identificados como 

Presidentes da Juntas de Freguesia respetivas para poderem auxiliar nas diversas ações 

de proteção civil. Ninguém como um Presidente de Junta de Freguesia conhece o seu 

território, mesmo os bombeiros que conhecem, praticamente, todo o nosso território, não o 

conhecem tão bem como os Presidentes das Juntas de Freguesia. Os bombeiros de fora 

sentem a dificuldade de não conhecerem o território, por isso é indispensável a ação do 

Presidente da Junta no terreno e a sua importância para a Proteção Civil. Em sua opinião, 

estas questões dos incêndios só se resolverão definitivamente, quando as decisões 

principais forem tomadas ao nível local. Deixou, em seguida, um elogio aos bombeiros 

locais que fazem um trabalho notável e disse ter feito questão de enviar a todos os 

membros da assembleia e, não apenas, aos Presidentes de Junta, um conjunto de 

diapositivos úteis para toda a gente saber como pode ajudar a prevenir os incêndios. --- 
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------Antes de terminar, quis felicitar a Associação de Desenvolvimento Rural Lobos Uivam 

que tem sede no Senhor dos Aflitos, por ter visto aprovada a sua candidatura, uma das 

vinte que foram feitas às equipas dos Sapadores do País. Já existia uma equipa de 

sapadores Florestais no concelho de Moimenta da Beira que é da Associação Florestal do 

Perímetro da Serra de Leomil e, agora, vamos ter esta equipa, constituída por cinco 

elementos, que vai ser dotada de equipamentos de silvicultura que são muito úteis para 

que possa exercer a sua função, não apenas, na área de influência daquela associação e 

da freguesia de Caria, mas também, na parte do nosso concelho que identificarei como 

freguesia de Caria, União de freguesias de Peva e Segões e União de freguesias de Pera 

Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, especialmente estas.------------------------------------------------

----- Aproveitou para informar que, no próximo dia 12 de julho, está marcada uma reunião 

com as Associações de Caçadores de Moimenta da Beira e com as Freguesias que lideram 

entidades de zonas de caça municipal, para ser constituída uma entidade gestora de 

recursos cinegéticos e florestais que fará a gestão do conjunto de recursos cinegéticos do 

concelho, o que implica disponibilidade permanente, nos termos da proposta que farei, de 

três homens, que trabalharão a tempo inteiro na caça e que terão uma ligação muito 

estreita com a floresta. Aquilo que conhecíamos como os guardas da caça designa-se, 

agora, guardas de recursos florestais------------------------------------------------------------------------

------Continuando no uso da palavra, deu conhecimento do facto de ter enviado ao 

Ministério da Agricultura a posição do Presidente da Câmara, colocando dúvidas sobre a 

proibição absoluta de plantação de eucaliptos. O País prepara-se para aprovar legislação 

que vai impedir, completamente, a plantação de árvores de crescimento rápido nas nossas 
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terras e, em sua opinião, uma proibição cega é sempre negativa, até porque não está 

provado que haja mais incêndios onde o povoamento florestal é constituído por eucaliptos, 

ou por árvores de crescimento rápido, uma vez que os proprietários têm as matas limpas e 

cuidam delas para garantir o rendimento. ------------------------------------------------------------------

===== De imediato, o Presidente da Assembleia Municipal abriu uma ronda de 

inscrições e deu a palavra ao Membro da Assembleia Jorge Mota dos Santos que 

referiu que está de acordo com o senhor Presidente da Câmara, porque descreveu uma 

grande realidade, apesar de todos os contras. Entende que temos excelentes Bombeiros e 

aproveitou para os felicitar, através do seu Comandante. No atinente aos eucaliptos, é 

contra a sua plantação e não percebe como é que a câmara passa licenças, pois, em 

alguns casos, só falta plantarem-nos no meio da estrada. Está satisfeito pela criação de 

mais uma equipa de sapadores, mas parece-lhe pouco, porque as aldeias estão cada vez 

com menos pessoas e os eucaliptos não só alimentam os incêndios, como acabam com a 

fauna, a flora e tudo. ===================================================== 

===== De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia António Francisco Pinto 

Reis que, após os cumprimentos, afirmou estar de acordo com a necessidade de contrariar 

algumas orientações mais fanáticas que, em vez de assumirem a devida responsabilidade, 

preferem culpar a árvore. Entende que, se, de facto, abandonarmos a floresta e a 

replantação de todo o concelho, nós é que perdemos, pois o nosso país, praticamente, só 

existe no litoral. Se a floresta for devidamente bem estruturada, nós temos, aqui, uma 

riqueza que pode prender os jovens, sem esperarmos pela criação de fábricas ou pelo 

desenvolvimento do comércio. Realçou, ainda, que, em sua opinião, as linhas básicas da 



                                                                                                                               
 Fl. 61 

 
__________   

2017.06.30 
 

                                                                                                                                                             Livº 15 
 

 
 

                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 

 

 

proteção civil, à semelhança de alguns países do norte da Europa, deviam começar a ser 

tratadas nas escolas, junto das populações mais jovens. Do mesmo modo, entende que 

não se deve continuar a permitir a construção de uma casa no meio de um terreno na 

floresta e que a distância da segurança das árvores à linha delimitadora à faixa de rodagem 

devia ser fiscalizada. Dirigindo-se ao senhor Presidente da Câmara, referiu-se a um 

incidente que comportava um caso de urgência, mas que a ambulância não podia passar 

por a via se encontrar cortada, devido a uma festa popular. Pediu que, de futuro, estas 

situações sejam evitadas, libertando sempre uma via para o transporte urgente de pessoas. 

===== Então, foi dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia de Passô, 

Domingos Manuel dos Santos, que, após cumprimentar todos os presentes, referiu que, 

em relação aos eucaliptos, a sua opinião coincide com a do senhor Presidente da Câmara. 

Onde é zona da floresta, deveria ser permitido plantar eucaliptos, embora veja um atentado 

nas zonas de produção. Alertou para os problemas subjacentes e entende que as câmaras 

deviam ser chamadas para o reordenamento do território florestal, a fim de serem evitadas 

consequências futuras. ------------------------------------------------------------------------------------------

===== De imediato, tomou a palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Alvite, António José Monteiro dos Santos, que, após os cumprimentos, manifestou a 

sua total concordância com a posição assumida pelo senhor Presidente da Câmara, no que 

diz respeito à plantação de eucaliptos, atividade de que é defensor e tem incentivado as 

pessoas da sua freguesia a não deixar os terrenos cheios de giesta e de carqueja, a fim de 

que tenham rendimentos em terrenos de onde não tiram absolutamente nada. 

Relativamente aos incêndios, as pessoas que plantam, normalmente, cuidam, se virem que 
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tiram algo de rendimento, por isso é completamente a favor da plantação organizada. O 

eucalipto, se for devidamente plantado com as distâncias regulamentares, pode ser um 

fator rentável que não deveríamos deixar sair do nosso concelho, porque, se os eucaliptos 

não forem plantados em Moimenta da Beira, vão ser plantados noutro lado. ============ 

===== Por fim, usou da palavra o Membro da Assembleia José Manuel de Andrade 

Ferreira que, começou por referir que realmente está de acordo com o senhor Presidente e 

passou a ler o documento que a seguir se transcreve: “ Todos estes considerandos do 

campo da organização da Proteção Civil em Portugal são válidos e devem ser postos em 

prática… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- As perspetivas relativamente às alterações climáticas em Portugal, apontam para uma 

subida da temperatura global – maior número de dias com temperaturas superiores a 35.º ; 

----- Maiores períodos de seca o que levam ao aumento de risco de fogos florestais …-------

----- E não podemos esquecer nem ignorar os gravíssimos incêndios em Pedrógão Grande. 

-----Faleceram mais de 60 pessoas… -----------------------------------------------------------------------

----- Temos que parar para pensar e evitar que esta tragédia jamais se repita; ------------------

------ Não tenho formação técnica de florestas, mas como cidadão e autarca também quero 

ajudar a encontrar melhores soluções e melhores caminhos para debate deste tema: --------

----- Temos ou não que gerir melhor a floresta? ----------------------------------------------------------

-----Sim temos! -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- É preciso um profundo envolvimento de todos os cidadãos… --------------------------------

------- Cabe-nos também a nós autarcas emitir pareceres resolúveis nestas situações, tais 
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como:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Definição de parâmetros obrigatórios de segurança em torno das povoações, estradas 

e edifícios; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Alternar a plantação de árvores – pinheiro, sobreiro, eucalipto, castanheiro, carvalho, 

oliveira, freixo e outras… e reduzir gradualmente as plantações de eucaliptos; -----------------

----- Possuir acessos fáceis e rápidos aos terrenos destas plantações; ----------------------------

------ Construir ponto de água/açudes, disponíveis quer para regadio, quer para o combate 

aos incêndios; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Haver um controlo efetivo da limpeza nas matas e nas florestas; ------------------------------ 

----- Trabalho planeado em parceria entre as autarquias e os serviços florestais; ---------------

----- Estabelecer diálogo e regras para aboa gestão dos terrenos entre as autarquias e os 

proprietários, em que as discussões e análise e gestão do risco, têm que ser devidamente 

ponderadas, avaliadas e construtivas; -----------------------------------------------------------------------

----- A gestão das florestas, a preservação e a integração com as redes viárias tem que 

voltar a ser feita também pelos Cantoneiros, com ajuda dos Guardas Florestais; ------------

----- Têm de ser criadas plataformas e dispositivos, usando também as torres de 

telecomunicações para que a informação seja mais rápida e decisiva em qualquer tipo de 

ocorrência; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Criar mais Postos/Torres de Vigia para que a informação seja uma mais valia da 

deteção dos incêndios e outros… ------------------------------------------------------------------- 

 Promover campanhas de sensibilização, prevenção, vigilância e contacto pessoal;---- 

 Os autarcas das freguesias e do concelho conhecem bem as suas regiões e têm 
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capacidade de intervenção nas mesmas, mas têm de ser dotadas com mais meios e 

com ajuda dos Bombeiros Voluntários e outras forças militarizadas que também 

devem estar ao serviço das populações; ---------------------------------------------------------- 

 Preservar a floresta é garantir e proteger a qualidade de vida e preservar o futuro 

das gerações…” =================================================== 

===== Finalmente, para responder às questões, foi dada a palavra ao senhor Presidente 

da Câmara que referiu não ter soluções milagrosas, para resolver os problemas todos, 

mas, relativamente à limpeza da rede primárias, da rede secundária e das verbas, têm sido 

feitas apostas que significam muitas centenas de milhares de euros e, nos últimos dois, 

três anos, foi investido mais de um milhão de euros nesta prevenção. É verdade que é 

preciso continuarmos a fazer mais, mas quem investir 10% do orçamento municipal em 

prevenção da floresta não está a fazer propriamente pouco. É preciso convencer quem de 

direito acerca da necessidade de recebermos mais ajudas financeiras para este fim. ---------

------ No nosso concelho, a área de eucaliptos plantados significa 2% da área total, o que 

não é em excesso. Na floresta, não se pode vir pedir responsabilidades, porque a câmara 

não tem nenhumas competências a esse nível. Concorda com o deputado António Reis, 

quando este referiu que é preciso salvaguardar as distâncias e garante que a Câmara a 

que preside, dificilmente, permite que seja construído um edifício em desconformidade com 

a lei que regula essa matéria. Depois, em resposta ao deputado Jorge Mota, também 

concorda que uma equipa é muito pouco, mas é uma de vinte para o país, num concelho 

que já tem outra. Relativamente à questão do deputado António Reis, no que se refere ao 

corte das vias, lamenta o sucedido e garante que foi uma situação excecionalíssima, mas 
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fará o que puder para que tal não volte a acontecer. ----------------------------------------------------

------ No atinente ao apoio aos Bombeiros Voluntários, a câmara tem uma grande 

cooperação permanente e excelente. ========================================= 

DELIBERAÇÃO: Após apreciação, a Assembleia Municipal tomou conhecimento.======= 

===== Terminada a ordem do dia, foram lidas e aprovadas, por unanimidade dos 

presentes, as minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, 

nos termos do disposto no n.º 4, do artigo 58.º, do Regimento da Assembleia Municipal. ----

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão, às 12H30 horas, da qual se 

lavrou a presente Ata, que vai ser assinada nos termos da Lei. ===================== 
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