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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E OITO DE SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E SETE =============================================== 

ACTA Nº 05/07 

========== Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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: Joaquim Filipe Santos Rodrigues, Aníbal Gomes Lages, António Jesus Sousa 

Cardoso, António Manuel Pinto da Silva e José de Jesus Pereira. ---------------------------------- 

----- No período antes da ordem do dia, o Membro Henrique Cardoso sugeriu a reparação 

da valeta do cruzamento de Paraduça, uma vez que nestas condições constitui um perigo 

para a circulação, pediu ainda que logo que possível fosse feito o saneamento na rua do 

Carril, em Paraduça. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva relembrou a falta de tensão fornecida 

pela EDP à Freguesia de Peva e sugeriu que se façam análises mais frequentemente à 

água que abastece a Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------ 
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----- O Presidente da Junta de Aldeia de Nacomba, referiu a falta de passadeiras na estrada 

de Aldeia de Nacomba e pediu a colocação de mais sinalização e que fosse construído um 

abrigo para as crianças que utilizam o autocarro. Referiu a necessidade de reforço da água 

na sua Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Membro Ondina Freixo questionou o Presidente da Câmara sobre a colocação de 

parquímetros junto da Escola Secundária. Fez ainda uma súmula da sua estadia em 

Palmela no âmbito da cooperação com Cabo Verde. Realçou ainda a necessidade da 

reparação da valeta do cruzamento de Paraduça e frisou a estética da rotunda em frente ao 

Ecomarché. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Membro Cristiano Coelho relembrou e lamentou o acidente que ocorreu na 

Barragem do Vilar e questionou se os projectos para essa zona continuam em curso. 

Manifestou ainda preocupação sobre a circulação de veículos pelo meio de Aldeia de 

Nacomba. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Membro Alcides Sarmento referiu que a quantidade de tout-venant foi insuficiente, e 

desta forma o pó levantado tem causado transtorno e prejuízo à população. Lamentou 

ainda, que as obras não tenham sido concluídas no tempo previsto. ------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara esclareceu que as obras da competência da Câmara ficaram 

prontas no tempo previsto, no entanto, houve atrasos devido às obras efectuadas pelas 

Águas de Trás-os-Montes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara congratulou-se pelo facto de sendo este tempo de colheita, 

os membros da Assembleia mostrarem responsabilidade e comparecerem em elevado 

número. Quanto à valeta do cruzamento, comprometeu-se a estudar uma solução em 
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parceria com a Junta de Freguesia de Leomil. Relativamente ao saneamento na Rua do 

Carril, sugeriu que se faça uma programação com a Junta de Freguesia. No que diz 

respeito à situação do fornecimento de luz à Freguesia de Peva, pediu ao Senhor 

Presidente da Junta que, em conjunto com o Senhor Engenheiro Eduardo, fizessem um 

levantamento da situação para ser colocada à EDP. Quanto às análises à água, estas têm 

sido feitas com a regularidade necessária, provavelmente as informações é que não têm 

chegado atempadamente às juntas de freguesia. No que diz respeito à estrada de Aldeia 

de Nacomba vão ser tomadas as medidas necessárias. Quanto ao abrigo vai ser colocado 

na zona da Gândara. Relativamente ao reforço da água, esta situação está a ser 

trabalhada, nomeadamente com a colocação de um depósito. --------------------------------------- 

----- Quanto aos parquímetros junto da Escola S/3 Dr. Joaquim Dias Rebelo, informou que 

nunca passou pela cabeça de ninguém colocar parquímetros nessa zona. ----------------------- 

-----  Realçou ainda a importância da colaboração com S. Filipe e enalteceu o trabalho 

desenvolvido pela Comissão desta Assembleia. Relativamente à situação dos programas 

da Barragem do Vilar informou que todos estão em curso. No que diz respeito ao acidente 

ocorrido no mesmo local, o que lamenta profundamente, no entanto, não pode deixar de 

informar que este ocorreu fora da zona de lazer e que no local havia um vigilante, 

assegurado pelo protocolo com a Associação Recreativa da Barragem. No que concerne à 

Estrada 226, e concretamente à situação da Vila da Rua, neste momento existem três 

empresas a trabalhar nessa zona, o que torna as obras mais demoradas uma vez que 

umas têm que esperar que as outras terminem o trabalho. As obras neste momento estão 

suspensas devido à época de colheitas. Quanto à variante da Vila da Rua, a Câmara 
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comprometeu-se com as Estradas de Portugal de Viseu a elaborar um projecto. Este 

organismo achou a proposta interessante, no entanto as Estradas de Portugal de Coimbra 

reprovaram a mesma. Neste momento, está agendada uma reunião com os responsáveis 

de Viseu e Coimbra para que todo o processo seja esclarecido. ------------------------------------- 

----- Deu-se início ao período da ordem do dia com o Ponto Um que refere: “Fusão do 

Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira com a Escola Secundária /3 Dr. 

Joaquim Dias Rebelo” – ponto da situação. ---------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia relembrou os pontos da moção apresentados na última 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara realçou que embora todo este processo esteja em litígio, 

existe cooperação entre a Câmara e o Agrupamento. -------------------------------------------------- 

----- O Membro Alcides Sarmento pediu à mesa da Assembleia que após esta intervenção 

lhe permita retirar-se, uma vez que possui informações de vária ordem, que não deve usar 

por uma questão ética e profissional. Realçou que as instituições estarão acima das lutas 

políticas e das relações pessoais e reafirmou que o relacionamento entre o Agrupamento e 

a Câmara Municipal continua a ser muito positivo. ------------------------------------------------------- 

----- O Membro Ondina Freixo referiu que as razões apontadas para a fusão não são reais 

e algumas delas estão completamente distorcidas tendo em conta a realidade local e 

nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                               

----- O Membro João Chiquilho questionou se esta solução vai combater os problemas do 

insucesso e do abandono escolar. Referiu ainda que duvida que esta decisão tenha tido em 
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conta o interesse dos jovens e que estes juntamente com os professores serão as 

principais vítimas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Assembleia lamentou as afirmações que constam da proposta de 

Fusão do Agrupamento uma vez que não correspondem à verdade. Lamentou ainda que 

pessoas com responsabilidades no executivo não se tenham ainda pronunciado sobre este 

assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara lamentou que a Directora Regional tivesse envolvido neste 

processo a Directora do CAE (Coordenação da Área Educativa) e Vereadora neste 

Executivo. Informou que só tomou conhecimento da proposta da fusão das Escolas feita 

pela Directora do CAE, Dr.ª Isabel Pinto, porque essa proposta foi apensada ao processo, 

devido à providência cautelar proposta pelo Executivo. ------------------------------------------------ 

----- O Vereador José Eduardo Ferreira manifestou surpresa com as informações dadas 

pelo Presidente da Câmara e pela intervenção do Presidente da Assembleia, salientando 

que desconhece tal documento e que nunca teve conhecimento da proposta feita pela 

Senhora Coordenadora do CAE e Vereadora da Câmara. Defendeu que os Órgãos 

Autárquicos e os Órgãos Administrativos deviam ter sido ouvidos. Quanto à providência 

cautelar votou contra, tendo em conta o seu suporte legal. -------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia propôs, em nome da mesa, que este Órgão manifeste 

apoio à Câmara Municipal sobre a providência cautelar proposta pela mesma, tendo em 

conta o facto do Município não ter sido ouvido em todo o processo. -------------------------------- 

----- O Membro Manuel Ferreira Pinto manifestou o seu acordo com a proposta feita pela 

mesa, tendo em conta os seguintes argumentos: 1.º - A Câmara não foi consultada; 2.º - 



 

Fl. 

__________   

2007.09.28 

 
Livº. 08 

 
 
 

                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 

 
 

 

 

200

Não acredita que com esta fusão vá diminuir o insucesso e o abandono escolar; 3.º - A 

proposta feita pela Coordenadora do CAE, sem ter consultado a Autarquia. --------------------- 

----- A proposta feita pela mesa foi posta à votação, tendo sido aprovada por maioria, com 

vinte e sete votos a favor, dois contra e cinco abstenções. -------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto dois da Ordem do Dia: “Alteração ao Funcionamento do Centro de 

Saúde de Moimenta da Beira” – ponto da situação. ----------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara e o Vereador José Eduardo Ferreira fizeram individualmente 

o ponto da situação relativamente a este aspecto. ------------------------------------------------------- 

Entrou-se no Ponto Três da Ordem do Dia: “Acordo de Transferência de Gestão e 

Exploração do Sistema Público de Abastecimento de Água da Freguesia de Leomil. ---------- 

----- O Presidente da Assembleia levantou a questão se neste ponto a Assembleia deve 

deliberar e não apenas tomar conhecimento, de acordo com o novo regimento da 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Leomil informou que as pessoas da sua Freguesia não vêem 

esta situação com bons olhos, no entanto, a Assembleia da sua Junta de Freguesia não 

quis protelar por mais tempo esta situação. Alertou para a necessidade de um bom controlo 

da água, uma vez que ainda ontem a água faltou. Referiu que a gestão da água pela 

Câmara Municipal traz outras obrigações à Câmara, nomeadamente os saneamentos e as 

águas pluviais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia defendeu que a gestão da água da Freguesia de Leomil 

deve estar integrada na Câmara Municipal, no entanto, tendo em conta a história da boa 

gestão da água em Leomil, a cláusula quarta não devia ter um carácter definitivo. ------------- 
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----- Posto a votação este ponto foi aprovado por maioria com vinte e oito votos a favor, 

cinco abstenções e um contra. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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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