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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E UM DE JUNHO DO ANO DE 

DOIS MIL E SETE ======================================================= 

ACTA Nº 04/07 

========== Aos vinte e um dias do mês de Junho do ano de dois mil e sete, 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: Mário Torres da Silva, Manuel Teixeira Ribeiro da Silva, Hildérico José Lopes 

Pereira Coutinho, Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, Ricardo Jorge Andreso 

Bernardino e Rui Pedro Correia  de Jesus.----------------------------------------------------------------- 

----- No período antes da ordem do dia, Jorge Mota informou que a Freguesia de Peva vai 

inaugurar dia um de Julho os balneários do polidesportivo e convidou todos os membros da 

Assembleia para estarem presentes. ------------------------------------------------------------------------ 

----- O membro Alcides Sarmento apresentou um voto de pesar pelo falecimento da mãe do 

membro Francisco Oliva Teles. ------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O membro João Chiquilho recordou a importância da colocação de uma linha contínua 

em frente à entrada da Quinta do Ribeiro, impedindo-se, assim, a ultrapassagem. 

Questionou a colocação do posto de transformação junto do Centro de Saúde e a beleza 

das esculturas em granito. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, manifestou a preocupação da fusão da 

Escola S/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo e do Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta 

da Beira, realçando que neste processo não foram dados nem achados, todos os 

intervenientes no processo educativo, pedindo ao Senhor Presidente da Câmara 

esclarecimentos sobre a forma como este processo decorreu. --------------------------------------- 

----- O Membro José Ferreira manifestou a sua preocupação e questionou as vantagens da 

fusão da Escola S/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo e do Agrupamento Vertical de Escolas de 

Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Membro Cristiano Coelho fez um reparo, pela positiva, relativamente às festas do 

concelho que estão a ser realizadas com a participação de Associações. Manifestou a sua 

satisfação com uma reportagem que passou na televisão sobre o património turístico da 

região. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara realçou a iniciativa da Junta de Freguesia de Peva 

relativamente ao convite feito a esta Assembleia. Quanto à questão levantada pelo membro 

João Chiquilho afirmou que vai tomar medidas no sentido de esta situação ser resolvida. 

Relativamente ao PT colocado junto ao Centro de Saúde manifestou o seu desagrado, 

esperando, no entanto, que este esteja devidamente legalizado. No que diz respeito  

à beleza das esculturas salientou que a arte é sempre discutível respeitando as diferentes 
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opiniões. No que concerne à fusão da Escola S/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo e do 

Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira, informou que a Câmara pediu a 

diferentes Órgãos que se pronunciassem sobre este processo e que este Órgão contestou, 

desde o início, o facto de não ter sido consultado, uma vez que é um parceiro no processo 

educativo. Para além disto, existe uma ilegalidade, uma vez que a legislação exige o 

parecer do Município. Assim, a Câmara decidiu em reunião, por maioria, apresentar uma 

providência cautelar a contestar este processo. ---------------------------------------------------------- 

Iniciou-se o primeiro ponto do Período da Ordem do Dia: -------------------------------------------- 

----- “Fusão do Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira com a Escola 

Secundária /3 Dr. Joaquim Dias Rebelo” – ponto de situação. --------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia propôs a integração de um novo ponto na Ordem do Dia 

para debater a fusão da Escola S/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo e do Agrupamento vertical de 

Escolas de Moimenta da Beira e não apenas dar conta do ponto de situação. Esta proposta 

foi aceite por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi elaborado um parecer sobre a reestruturação da rede escolar do Município de 

Moimenta da Beira que foi aceite por maioria, com a abstenção de Alcides Sarmento que 

se prendem com a sua posição neste Agrupamento. --------------------------------------------------- 

----- O Membro Teresa Adão não concorda com as justificações dadas pelo poder central, 

nomeadamente no argumento de que esta fusão vai combater o abandono escolar. 

Defende que o Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira já é muito grande e 

juntar a S/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo vai tornar o Agrupamento ingovernável. Informou 

ainda que, a lei prevê a criação de agrupamentos apenas para o terceiro ciclo, como a S/3 
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Dr. Joaquim Dias Rebelo tem secundário, logo esta fusão é ilegal. Sugeriu que alguém do 

Partido Socialista esclarecesse as razões de ter votado contra a proposta da providência 

cautelar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil afirmou que nada o move contra as 

pessoas que estão dentro do Agrupamento, mas não aceita a forma desrespeitosa como a 

DREN tem encaminhado este processo. Manifestou a sua preocupação relativamente à 

possibilidade de se concentrarem todos os alunos num só estabelecimento de ensino. ------ 

----- O Membro Manuel Ferreira Pinto lamentou o facto de apenas ter conhecimento da 

existência deste novo Agrupamento através do jornal Terras do Demo, realçando que não 

há transparência neste processo e perguntou qual o envolvimento de Alcides Sarmento 

neste processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Membro Cristiano Coelho não concorda com as ilegalidades cometidas neste 

processo de fusão, apoiando a providência cautelar. Manifestou ainda preocupação 

relativamente ao funcionamento do novo Agrupamento e se esta situação não trará 

prejuízos para a juventude. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal leu as declarações de voto do PSD e do PS 

sobre o assunto em debate e ainda a providência cautelar. ------------------------------------------ 

----- O Vereador José Eduardo Ferreira referiu que a DREN fez mal em não ter ouvido os 

parceiros activos neste processo, no entanto considera que a Câmara deixou passar 

demasiado tempo sem dar importância a este assunto, referindo que este Órgão está a 

reagir, e não a agir como deveria ter feito. Afirmou que não aprovou a providência cautelar 
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porque a discussão não foi feita como deveria ter sido, assim como a carta educativa não 

tem uma posição clara sobre este ponto. ------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara informou que todos os pareceres pedidos foram favoráveis à 

não fusão, realçando a falta de ética e decoro da posição tomada pela DREN, concluindo 

que a fusão não traz nenhuma vantagem, admitindo que haja alguma vantagem a nível 

financeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi apresentado o parecer da Assembleia sobre a providência cautelar que foi 

aprovado por maioria com três abstenções. --------------------------------------------------------------- 

----- O Membro Manuel Ferreira Pinto apresentou a seguinte declaração de voto: 

“Abstenho-me na votação, pelo facto de considerar que a proposta em apreço não apoia na 

prática a opção do Órgão Executivo Municipal”. ---------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Dois que refere: “Alteração do Funcionamento do Centro de Saúde 

de Moimenta da Beira” – Ponto de situação. -------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia fez uma abordagem ao sistema de saúde nomeadamente 

à situação actual no Concelho de Moimenta da Beira. Seguidamente o Presidente da 

Câmara fez o historial sobre as reformas de saúde a nível nacional, mais concretamente no 

Concelho de Moimenta da Beira, que levaram à alteração no horário de funcionamento do 

Centro de Saúde, e o encerramento na mesma data, do Serviço de atendimento 

Permanente. Salientou ainda, que é urgente que este Órgão assuma o que é melhor para 

Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Vereador José Eduardo Ferreira referiu que nada tem a opor relativamente à 

pertinência deste assunto ser debatido em Assembleia, no entanto não concorda com o 

transcrito na acta da reunião do executivo de seis de Junho de dois mil e sete. ---------------- 

----- Entrou-se no Ponto Três da Ordem do Dia que refere análise e aprovação dos 

seguintes regulamentos: “Regulamento do Parque Industrial de Moimenta da Beira”, 

“Regulamento de Distribuição de Água”, “Regulamento de Águas Residuais”, “Regulamento 

da Gestão de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública”, “Regulamento da Componente de 

Apoio Sócio-Educativo à Família das Crianças dos Estabelecimentos de Educação Pré-

Escolar da Rede Pública do concelho de Moimenta da Beira”, “Regulamento de Concessão 

de Auxílios Económicos aos Alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico” e “Regulamento de 

Toponímia e Numeração de Polícia”, tendo os referidos regulamentos sido aprovados por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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