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

ANO DE DOIS MIL E NOVE =============================================== 

ACTA Nº 05/09 

========== Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro do ano de dois mil e nove, 

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

----- Teve o seu início pelas nove horas e trinta minutos, tendo a Mesa sido presidida pelo 

respectivo Presidente, António José Tojal Rebelo, secretariada por, Primeiro Secretário,  

José Manuel Andrade Ferreira, Segundo Secretário, Hildérico José Lopes Pereira 

Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros da Assembleia 

Municipal: Alcides José de Sousa Sarmento, Maria Ondina Calhau dos Santos Freixo, 

Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, Maria Salete Macedo Casimiro, José de Jesus 

Coutinho e António Manuel Pinto da Silva. ----------------------------------------------------------------- 

----- Tratando-se esta, de uma Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, passou-se de 

imediato para o período de antes da Ordem do dia .  ---------------------------------------------------

----- Pelo Senhor Presidente da Mesa foi posto à votação, a aprovação das actas das 

reuniões anteriores tendo sido aprovadas. -----------------------------------------------------------------

----- Foi aberto o período de inscrição e tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta de 
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Freguesia de Peva que perguntou à Câmara Municipal qual era o ponto da situação dos 

Pólos Escolares; e pela falta de pagamento das facturas do Protocolo em tempo razoável. - 

----- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Leomil, pediu esclarecimentos acerca 

do Centro Urbano de Moimenta da Beira e do seu projecto de requalificação. ------------------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara respondeu ao solicitado e disse que a carta educativa 

contempla o sete pólos educacionais; e que já há aquisição de terrenos, para a instalação 

dos pólos educacionais só falta aprovação por parte do Governo. Para já só está um centro 

aprovado, que é o de Moimenta da Beira. Disse ainda que as facturas vão ser pagas e que 

as Juntas de Freguesia têm que se envolver neste projecto de requalificação. ------------------            

----- Entrou-se no período da Ordem do Dia.  O Ponto Um refere: “Aprovação do Projecto 

de Regulamento de Atribuição de Auxílios Económicos Escolares”. --------------------------------

----- O Senhor Presidente da Câmara deu uma explicação e referiu que houve necessidade 

de avançar com este projecto por imposição do Estado. -----------------------------------------------

----- Que estas alterações farão acrescentar em 50% as despesas com os apoios escolares 

e que a forma pode não ser a mais correcta, mas é com base á indexação dos abonos que 

é atribuído o auxílio económico. -------------------------------------------------------------------------------

----- Pediu a palavra o membro Teresa Adão para referir que a forma do documento não 

está correcta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- O membro Hildérico Coutinho questionou o porquê dos jovens do Ensino 

Secundário não serem apoiados. -----------------------------------------------------------------------------

--------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira disse que as 
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situações de injustiça deviam ser denunciadas á Segurança Social. -------------------------------

----- Posto à votação foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------

----- Entrou-se no ponto Dois da Ordem do Dia que refere: “Aprovação do Projecto de 

Regulamento de Utilização das Habitações Sociais”. ---------------------------------------------------

----- Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara que fez um explicação sobre este 

ponto. Disse que o regulamento é obrigatório e necessário para se conseguir apoios do 

poder central. Manifestou uma política de intenção de recuperação de casas abandonadas, 

mas que ainda não teve apoio do Poder Central. --------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peva referiu que este tema entra em 

acção sempre que há eleições, pois na sua Freguesia mais propriamente em Soutosa, a 

atribuição das casas não era a mais justa, pois nem foi dado conhecimento ao Presidente 

da Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Manuel Ferreira Pinto, questionou o Senhor Presidente da Junta de Peva 

sobre a forma como o pressionou no passado e perguntou se é ou não asfixia democrática. 

----- O Membro Hildérico Coutinho, referiu que se devem recuperar as casas abandonas ou 

aquelas que estão em mau estado para integrar as famílias. Os Bairros Sociais não serão a 

melhor solução pois poderão originar a criação de guetos. --------------------------------------------

---- Posto à votação foi aprovado por maioria com uma abstenção. ---------------------------------

---- O Presidente da Assembleia Municipal, abriu inscrições para fazerem um balanço final 

deste mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Membro Manuel Ferreira Pinto deu os parabéns e todos pela forma exemplar do seu 

comportamento e fez uma “Proposta”. ----------------------------------------------------------------------
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---- “Voto de louvor ao Senhor Presidente da Câmara”. ------------------------------------------------

----- O membro João Chiquilho, salientou a honestidade, sem atropelos, por parte de todos 

os membros da Assembleia; -----------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peva também se congratulou com o 

bom funcionamento desta Assembleia; ---------------------------------------------------------------------

----- O membro Joaquim Filipe Rodrigues, realçou a forma como os trabalhos foram 

conduzidos; uma palavra de apreço ao trabalho do Senhor Presidente e da Mesa, a todos 

os que estão nesta Assembleia, aos que ficam e aos que vão. --------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira salientou que ao longo do 

actual mandato tentou de forma isenta e imparcial defender os interesses dos seus 

concidadãos e da URBE e pugnou pela articulação e colaboração com a Edilidade, 

versando um clima de bem estar e cooperação, por vezes intermitentes, contudo conseguiu 

cumprir com os desafios impostos, cujo lema sempre foi o de servir Moimenta. -----------------

----- O membro Cristiano Coelho também fez um agradecimento a todos e que sempre 

representou as pessoas e defendeu os seus interesses. -----------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, também fez um 

agradecimento e louvou todos os Presidentes de Junta; agradeceu a todos quanto se 

preocuparam com a sua doença. -----------------------------------------------------------------------------

----- O membro Hildérico Coutinho também louvou esta Assembleia e o seu Presidente. -----

----- O membro Teresa Adão também deu os parabéns a esta Assembleia e à forma como 

foi dirigida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- As cores que foram aqui defendidas foram as de Moimenta da Beira e não as outras. --
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-----O membro Rui Pedro fez um agradecimento e todos e em especial ao Senhor 

Presidente da Câmara pelo trabalho que fez em Caria. ------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peravelha, agradeceu a todos e referiu 

que ia deixar a política mas que estava sempre connosco. --------------------------------------------

----- Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara em que fez um agradecimento a 

todos, ao Senhor Presidente da Assembleia e aos Senhores Presidentes de Junta. -----------

------ Salientou os laços de amizade para com todos e fez votos para que se mantenha o 

espírito de civismo que sempre houve nesta Assembleia. ---------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia fez também um agradecimento a todos, pois se 

durante este mandato correu bem, também se deve a todos vós. -----------------------------------

----- Agradeceu aos seus secretários José Manuel Ferreira, Ondina Freixo, Hildérico 

Coutinho, Teresa Cardoso e Cristiano Coelho. -----------------------------------------------------------

------ Que o seu papel não acaba aqui, pois espera continuar a dar o seu contributo nesta 

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

------ Salientou que a democracia é um valor que se sobrepõe à maioria e que o trabalho da 

Assembleia o agradou, contudo reconheceu que as competências são poucas. ----------------

------ Fez também um reconhecimento ao Senhor Presidente da Câmara pelo seu 

empenho, trabalho, dedicação e honestidade, que sempre o pautou. ------------------------------

----- Foi posta à votação a proposta “Voto de louvor ao Senhor Presidente da Câmara”. ----- 

PROPOSTA 
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“ No  momento em  que  vai abandonar  a  nobre  missão  de  Presidente  da  Câmara 

Municipal  de Moimenta a Beira, depois de o ter feito, ao longo de dezasseis anos, com a 

melhor dedicação, competência, total disponibilidade, profundo rigor e honestidade,                                           

Proponho, que a Assembleia Municipal, Órgão máximo da Autarquia, representando todo o 

Município, aprove um voto de eterno reconhecimento pelo elevado trabalho desenvolvido”. 

Manuel Ferreira Pinto 

----- Esta proposta/Voto de Louvor foi aprovada por unanimidade. --------------------------------- 

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das treze horas, da qual se 

lavrou a presente Acta, que vai ser assinada nos termos da Lei. ------------------------------------ 
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