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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE OUTUBRO DO
ANO DE DOIS MIL E SEIS ================================================
ACTA Nº 05/06
========== Aos trinta dias do mês de Outubro do ano de dois mil e seis, realizou-se no
Salão Nobre dos Paços do Concelho de Moimenta da Beira a Sessão Extraordinária da
Assembleia Municipal de Moimenta da Beira conforme Convocatória previamente enviada a
todos os seus membros. -------------------------------------------------------------------------------------------- Teve o seu início pelas catorze horas e trinta minutos horas, tendo a Mesa sido
presidida pelo respectivo Presidente, António José Tojal Rebelo, secretariado por Maria
Ondina Calhau Santos Freixo, Primeira Secretária e José Manuel de Andrade Ferreira,
Segundo Secretário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros da Assembleia
Municipal: João Chiquilho, Aníbal Gomes Lages, e António Rocha dos Santos. -------------------- O Presidente da Assembleia Municipal iniciou a reunião dando uma explicação da
necessidade da realização desta Assembleia Extraordinária. --------------------------------------------- Entrou-se no Período da Ordem do Dia - Ponto Um – “ Análise da Proposta da Rede
de Serviços de Urgência”, o Presidente do executivo apresentou, os aspectos mais
relevantes desta proposta pondo em destaque que todo o executivo é unânime na
abordagem do mesmo. O Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Vereador
José Eduardo que sublinhou a importância da centralidade de Moimenta da Beira e realçou
que esta luta é de todos referindo que o Presidente do Executivo teve a sensatez de
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conduzir com prudência e mérito todo este processo. Manuel Ferreira Pinto defendeu que o
relatório elaborado pelo Ministério da Saúde, peca por considerar que Moimenta da Beira
está numa zona “cinzenta”, esquecendo-se da sua centralidade. Referiu ainda, que esta
Assembleia deve unir-se na sua totalidade à posição assumida pelo executivo. -------------------- O membro Cristiano Coelho é de opinião que não existe qualquer tipo de explicação
para a localização da Sub-Unidade de Saúde em Sernancelhe. Referiu que esta
Assembleia deveria ter ocorrido mais cedo, não concordando com o relatório emitido pelo
executivo alegando que este se apresenta muito incompleto, nomeadamente em pareceres
dos Médicos, dos Bombeiros e do Instituto de Emergência Médica. ------------------------------------ O membro Hildérico Coutinho refere que a qualidade do relatório enviado pelo
Ministério da Saúde é muito fraca. Relativamente à resposta do executivo com a qual
concorda, discordando apenas com a questão da centralidade, uma vez que este
argumento pode ser usado por Sernancelhe evocando a descentralização. Acrescentou
ainda que os estudos dos mapas isotemporal deviam constar desta proposta. --------------------- O membro Mário Torres lamentou toda esta situação e apelou à união de todos. ------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, defendeu que devemos estar prevenidos
para as decisões das Direcções Regionais, que devemos estar unidos e que, se necessário
se deve partir para outras formas de protesto, nomeadamente com jornadas de luta. ------------ O membro Alcides Sarmento argumentou que é sua convicção que Moimenta da Beira
vai ter o seu Serviço de Urgência, uma vez que a alternativa apresentada são números
completamente desmesurados. Contudo, realça que toda esta situação pode ser um alerta
para o “mito” da centralidade. Acrescentou ainda o desfasamento que existe entre os

Fl. 148
__________
2006.10.30
Livº. 08

MU NI CÍ P I O DE MO I M E N TA DA B E I R A
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
TELEFONE: (054)254 520 070 * FAX: 254 520 071 * e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt* 3620 – 324 MOIMENTA DA BEIRA

diferentes serviços e que devemos lutar pela nossa ligação a Viseu, sendo que a questão
administrativa deve ser rapidamente resolvida e concordou com o parecer emitido pelo
executivo, realçando os argumentos aduzidos no parecer no sentido de reforçar o
documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O membro José Alberto Requeijo manifestou a sua preocupação relativamente a esta
problemática na qualidade de Comandante dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da
Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Ondina Freixo referiu que a questão da Centralidade é um “pau de dois
bicos” que tanto pode ser um argumento de peso a nosso favor como contra nós. Referiu
ainda que a obrigatoriedade da existência de instalações não consta da proposta emanada
do Ministério da Saúde. Defendeu ainda que a localização destes serviços deve ter em
conta o número de habitantes, o número de urgências entre outros aspectos. ---------------------- O membro Rui Pedro Jesus salientou que conhece as instalações do Centro de Saúde
de Sernancelhe que estão muito bonitas mas que isso não é sinal de funcionalidade
realçando ainda a fraca ligação dos transportes públicos a Sernancelhe. Manifestou o seu
apoio incondicional à posição tomada pelo executivo. ------------------------------------------------------ O Presidente da Assembleia Municipal defendeu que o relatório apresentado pelo
Ministério da Saúde é francamente economicista, concorda com o relatório apresentado
pelo executivo, salientando que a decisão de localizar o SUB em outra localidade que não
em Moimenta da Beira só se justifica por decisão política. -------------- ---------------------------------- O Presidente do executivo esclareceu alguns aspectos abordados pelos intervenientes
realçando que ocorreram reuniões prévias com os técnicos do Centro de Saúde de
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Moimenta da Beira e com os Bombeiros Voluntários. ------------------------------------------------------- O membro Cristiano Coelho argumentou que esta discussão não faz sentido a partir do
momento em que a Câmara já tinha tomado posição. ------------------------------------------------------ O membro Manuel Ferreira Pinto alertou que embora estes assuntos não estejam
sujeitos a votação por parte da Assembleia, a sua discussão é pertinente e interessante. ------- A Assembleia Municipal deliberou concordar e apoiar na totalidade o parecer emitido
pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois da ordem de trabalhos -

“Aprovação do Financiamento da Obra do

Pavilhão Gimnodesportivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara apresentou este ponto argumentado que o
financiamento prometido pelo Ministério da Educação que não foi cumprido, existindo um
fundo comunitário de apoio sobre uma parte do investimento que financia cerca de 40% da
obra. Defendeu ainda que é vital que o financiamento prometido apareça, até porque já
existem equipas a terem que se deslocar para jogar a Sernancelhe. Informou ainda que foi
solicitada à Direcção Regional de Educação do Norte a base legal que sustenta a sua
posição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cristiano Coelho e Manuel Ferreira Pinto apoiaram o executivo na decisão tomada. --------- Ponto três – “Impacto dos Novos Tarifários Propostos pela Empresa Concessionária
nas Águas de Abastecimento Público, Tratamento de Águas Residuais e Tratamento de
Resíduos Sólidos Urbanos”. ---------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara informou que o IRAR pretende a harmonização dos preços
da água e que estes devem reflectir sempre nos custos. ----------------------------------------------
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------ O Presidente da Junta de Freguesia de Peva defendeu que o custo da água não deve
ser aumentado de preço, em virtude de haver muita água na Freguesia de Peva e os
investimentos estarem realizados. -------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro – “Situação da Estrada Nacional nº. 226. ---------------------------------------------- Após uma explicação do ponto acima referido pelo Presidente do executivo, Cristiano
Coelho apoiou com ressalva para não prejudicar o IC26. ------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu
presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das oito horas, da qual se
lavrou a presente Acta, que vai ser assinada nos termos da Lei. ------------------------------------
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