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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E OITO DE ABRIL DO ANO
DE DOIS MIL E SEIS ====================================================
ACTA Nº 02/06
========== Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e seis, 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 dez horas da manhã, tendo a Mesa sido presidida pelo
respectivo Presidente, António José Tojal Rebelo, secretariado por José Manuel de
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: Maria Ondina Calhau dos Santos Freixo; Mário da Silva Torres; Ricardo Jorge
Andreso Bernardino; Aníbal Gomes Lages e José de Jesus Pereira. ----------------------------------- Foram lidas as actas nº. 7/2005, que foi aprovada por unanimidade, e a acta nº.
1/2006, foi aprovada por maioria com um voto contra e duas abstenções. ---------------------------- No período da Ordem do Dia o membro António Henrique Cardoso, questionou a
Câmara acerca do pavimento da estrada de Paraduça; o membro Teresa Adão lembrou o
problema dos fogos florestais e das matas que ficam por limpar, chamou a atenção para o
lixo que existe nas florestas e para o depósito dos entulhos, insurgiu-se contra a plantação
de eucaliptos e disse que era necessário definir uma política ambiental. O Senhor
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Presidente da Junta de Freguesia de Peva, Jorge Mota dos Santos, questionou a Câmara
Municipal sobre qual o ponto da situação da carta educativa; O membro Cristiano Coelho,
pediu desculpa por não estar presente nas Comemorações do 25 de Abril, referiu-se ao
“Regulamento do Conselho Municipal da Juventude”, dizendo que estava limitado pela
forma, mas que era uma base para o início de um trabalho. Ao referir-se ao IC 26, disse
que era necessário incluir várias forças político-partidárias para a reivindicação do mesmo.
----- O membro Manuel Ribeiro da Silva, referiu a ausência de espelhos no cruzamento da
GNR para o Bairro de Nª. Sr.ª. de Fátima e que, na estrada de Tarouca – Vila Nova de
Paiva a repavimentação foi fraca. -------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, João Moura,
questionou a Câmara Municipal para quando o arranjo do muro na Avenida 25 de Abril,
colocou a questão da casa em ruínas no sitio da “Poça”; nesta Vila; o cheiro nauseabundo
da “Ribeira de Fornos”; as obras do Bairro da Formiga; à falta de iluminação e de placas
indicativas do Parque lúdico e do polidesportivo e a profunda tristeza pelas comemorações
do 25 de Abril, da Assembleia e Câmara Municipal. --------------------------------------------------------- O membro Alcides Sarmento, relembrou para que estas sessões, fossem no Auditório,
pelo menos duas anuais: Orçamento e Plano de Actividades. Sentiu-se defraudado pelas
Comemorações do 25 de Abril, porque na convocatória não constava “Sessão Solene”,
recomendando ao Senhor Presidente da Assembleia que deveria ter convocado a
Assembleia para as Comemorações do 25 de Abril, numa convocatória única. --------------------- O membro Hildérico Coutinho referiu a necessidade de ocupar os espaços deixados
vazios pelas Escolas Primárias. -------------------------------------------------------------------------------
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----- Respondendo ao solicitado o Senhor Presidente da Câmara informou os membros
Henrique Cardoso e Manuel Teixeira; quanto às estradas referidas disse tratar-se apenas
de uma “selagem de asfalto”, com o objectivo de não se deteriorarem ainda mais; o
membro Teresa Adão salientou a candidatura para a Criação de um Grupo de Sapadores
Municipais, pediu maior sensibilização por parte das pessoas para a prevenção dos
incêndios e para o depósito nos Ecopontos; ao Senhor Jorge Mota foram dadas
informações sobre a situação actual da Carta Educativa; ao membro Cristiano Coelho
salientou a necessidade de haver uma colaboração interpartidária para o regulamento do
Conselho Municipal de Juventude que a Câmara haveria de aprovar e depois viria à
discussão na Assembleia Municipal. A discussão do IC-26, terá obrigatoriamente que incluir
as várias forças dos Municípios vizinhos, temos que estar todos juntos neste processo; ao
Senhor João Moura disse que o projecto de requalificação da Vila inclui o muro da Avenida
25 de Abril; que já abordou os proprietários para adquirir a “Casa da Poça” bem como a
“Casa de Moimenta”; que a ETAR de Moimenta está em fase de testes, que há um projecto
tipo para electrificação de polidesportivos já entregues à EDP, e que as placas
identificativas já estão encomendadas; quanto às comemorações do 25 de Abril, foi um
mero lapso na convocatória, mas salientou a necessidade de alterar as Comemorações
para que estas fossem conjuntas com as freguesias e centralizá-las em Moimenta da Beira;
ao membro Hildérico Coutinho respondeu que as Escolas vazias poderiam vir a ter várias
actividades como servir para: exposições, ocupações de tempos livres, Centros
Arqueológicos e projectos integrados para equipamento e vendas. ---------------------------------
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----- Entrou-se no Período da Ordem do Dia - Ponto 1 – “Apreciação e aprovação do
aditamento ao Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município,
relativamente

à

Instalação

e

Armazenamento

de

Combustíveis

e

Postos

de

Abastecimento”. De imediato o Senhor Presidente fez uma breve explicação acerca do
assunto, posto à votação foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------ Passou-se ao Ponto Dois da ordem de trabalhos - “Apreciação e aprovação dos
Novos Estatutos da Associação Regional dos Municípios do Vale do Távora, nos termos e
para efeitos do nº. 1, do artº. 20º. Da Lei nº. 11/2003, de 13 de Maio” . -------------------------------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, António José Tojal Rebelo comentou
que nenhum elemento da Assembleia Municipal integra esta Associação Regional dos
Municípios do Vale do Távora; Posto à votação foi aprovado por maioria com uma
abstenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Passou-se ao ponto três e quatro em simultâneo: ------------------------------------------------------ Ponto três – “Apreciação e aprovação do Protocolo de Cooperação Permanente com
as Juntas de Freguesia”. -------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro – “Apreciação e aprovação do Protocolo de Cooperação com as Juntas
de Freguesia no âmbito da Cooperação Técnica e Financeira”. ------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara fez uma explicação sobre estes dois pontos em
simultâneo dizendo que tinha que haver colaboração com maior esforço nos vários
sectores; na limpeza, nas avarias das águas, na toponímia, na limpeza dos caminhos, etc.
Interveio o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peva dizendo que as tarefas que
se avizinham são difíceis pois o investimento por parte da Câmara Municipal é pouco
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relativamente às despesas da Junta. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvite
referiu que a sua Junta não tem receitas próprias e que as Freguesias deveriam ser
tratadas todas por igual, e perguntou se os protocolos têm que ser feitos todos em conjunto
com as freguesias ou se poderá ser só por algumas. O senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Moimenta da Beira subscreve quase na integra estes protocolos, pois diz ter
havido uma grande parceria entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Moimenta
no âmbito dos requisitos dos Protocolos, que a Junta de freguesia presta vários serviços
públicos e só com a colaboração da Câmara Municipal é que se podem fazer obras mas,
perguntou se havia dinheiro para a celebração dos acordos. O membro Manuel Ferreira
Pinto referiu que o 1º. Protocolo é de despesas correntes mas o segundo já engloba obras
maiores; concorda com os protocolos porque estes vêm beneficiar as Juntas de Freguesia.
----- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, mostrou-se preocupado com a
situação Financeira da Câmara, perguntando se o dinheiro que a Câmara protocolasse
chegaria para o arranjo de vários caminhos, limpeza em vários sectores, nos espaços
públicos, nas ruas, nos jardins etc. ------------------------------------------------------------------------------- Eram cerca das 13h e 15 m fez-se um intervalo para o almoço e a sessão foi reiniciada
ás 15h e 30m. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta o Senhor Presidente da Câmara Municipal defendeu estes protocolos no
sentido de dar legitimidade e reconhecer o trabalho que as Juntas conseguem fazer; que
era

também

necessário

sensibilizar

as

Juntas

de

Freguesia

para

as

suas

responsabilidades, teria de haver esforço por parte das Juntas em articular os recursos
com os serviços, tem de haver um plano de Contenção Financeira para cumprir com os
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Protocolos, mas que as Juntas de Freguesia tinham que apresentar um relatório de
actividades à Câmara Municipal daquilo que foi protocolado. --------------------------------------------- Postos À votação os pontos 3 e 4 foram aprovados por unanimidade em simultâneo. -------Passou-se ao Ponto Cinco da Ordem do Dia “Apreciação, discussão e votação da
prestação de contas da Câmara Municipal relativas ao ano de 2005”. --------------------------------- O Senhor Vice-presidente da Câmara Municipal, Luís Carlos Pereira da Silva fez uma
breve alusão ao Poder Local; explicou tecnicamente as contas, analisou a receita e a
despesa e pediu que se fizesse um momento de reflexão financeira do Município. O Senhor
Presidente da Câmara Municipal referiu que é necessário, fazer uma candidatura para a
conclusão do Pavilhão; um regulamento para repartir um pouco com as Associações os
custos dos transportes; que a qualidade de vida tem custos e estes têm que ser pagos pela
sociedade; assumiu alguns erros de gestão, mas congratulou-se com as coisas boas que
se fizeram e fazem. Tomou a palavra o Senhor José Eduardo Ferreira e referiu que as
contas estão tecnicamente correctas e que foram apresentadas nos termos legais, no
entanto não deixou de salientar que o crescimento global foi muito pouco e que a dívida
aumentou substancialmente. Foi dada a palavra aos membros da Assembleia e começou
por intervir o membro João Chiquilho que gostou de ouvir a explicação de todos, do Senhor
Presidente do Senhor Vice-Presidente e do Senhor José Eduardo. Perguntou à Câmara
Municipal, quem é que ia pagar a crise financeira do Município e que o pessoal
administrativo tinha que ter outro comportamento perante o cidadão. Interrogou-se acerca
do futuro do Concelho de Moimenta da Beira. O membro Joaquim Rodrigues enalteceu o
rigor orçamental e salientou os ventos de mudança que sopram nesta Câmara. Disse que
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se tinha de agir e gerir de forma racional e eficiente, sugeriu que os subsídios atribuídos às
Associações fossem entregues a quem trabalha e a quem merece. Interveio o membro
Cristiano Coelho que referiu que as contas estavam tecnicamente correctas, recomendou
ao Senhor Presidente da Câmara para que fosse junto do Ministério da Educação solicitar
o apoio financeiro para a construção do Pavilhão que as pessoas por unanimidade
aprovam as coisas durante o ano, também deveriam aprová-las no seu resultado final. O
membro Alcides Sarmento, constatou como era difícil fazer oposição a este executivo,
porque quer o Senhor Presidente quer o Senhor Vice-Presidente pelas explicações que
deram, deixaram-nos com poucos argumentos. Referiu a análise política do Senhor VicePresidente, que chamou a atenção para a situação económica/financeira da Câmara, as
dificuldades do pagamento da dívida, o pagamento das horas extraordinárias a alguns
funcionários, os subsídios. Existe um problema que é o chamado ”rigor financeiro”. O
membro João Moura disse que a explicação sobre a prestação de contas tecnicamente foi
excelente, politicamente foi arguta. Salientou a importância de os funcionários serem
produtivos e rentáveis; Insurgiu-se contra os subsídios atribuídos às instituições, dizendo
mesmo que há uma “subsidiodependência” e que tem de haver um plano para solucionar a
dívida que atinge cerca de 10.000.000 de euros. O membro Jorge Mota dos Santos, referiu
a necessidade de fazer melhor gestão dos dinheiros do Município, tem que se cortar nos
subsídios aos Clubes, às festas do S. João, às Associações, etc., no entanto quem paga
com a crise são sempre os funcionários. O membro Manuel Ferreira Pinto estranhou que
houvesse gente que se admirasse com a dívida da Câmara, porque, afirmou, que as
Associações, os Clubes, as Instituições de vária ordem, têm um contributo activo e muito
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positivo no desenvolvimento do nosso concelho, é gente com energia e força de vontade e
necessitam de apoio do Município, entende que os subsídios são reprodutivos e úteis para
o desenvolvimento das nossas gentes. Referiu a importância do investimento sem descurar
o aspecto social. O membro Tojal Rebelo, salientou a necessidade de haver contenção nas
despesas, porque a dívida é preocupante e na altura da realização do Orçamento deve-se
ter em conta a dita dívida. O Senhor Presidente da Câmara esclareceu algumas questões
que lhe foram colocadas finalizando, dizendo que há um crescimento e desenvolvimento
por todo o concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Posto à votação foi aprovado por maioria com 21 (vinte e um) votos a favor, 4 (quatro)
votos contra e 4 (quatro) abstenções. --------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu
presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das dezanove horas, da
qual se lavrou a presente Acta, que vai ser assinada nos termos da Lei. --------------------------
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