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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E SETE  DE ABRIL DO ANO 

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

ACTA Nº 03/07 

========== Aos vinte e sete dias do mês de Abril 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, Francisco José Lima Rebelo Gomes, Aníbal 

Gomes Lages, João Mendes dos Santos e António Jesus Sousa Cardoso.----------------------- 

----- No período antes da ordem do dia, Cristiano Coelho relembrou a importância do IC26 

para a região, e como não vê defendidos os interesses para a resolução desta questão, 

assumiu que se vai propor a criar um ambiente cívico a favor da construção do IC26. ------- 

----- O membro Mário Torres questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre a situação 

relativamente à prevenção de incêndios para a próxima época, sugerindo que a Câmara 

deveria fazer um protocolo com as Juntas de Freguesia e com os proprietários, no sentido 

de preservar o pouco que resta da nossa floresta. ------------------------------------------------------- 
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----- O Membro Teresa Sobral manifestou a sua preocupação relativamente à extensão de 

saúde de Peva uma vez que o médico que ia duas vezes por semana, actualmente não vai 

e, a justificação dada é que há falta de médicos no Centro de Saúde de Moimenta da Beira. 

Salientou que esta situação traz muitos transtornos à população de Peva e de Ariz. 

Chamou à atenção sobre a situação da falta de iluminação em São Martinho e Peva. 

Lembrou ainda que as árvores no santuário de Santo Antão secaram. ---------------------------- 

----- O membro Ricardo Bernardino alertou para a necessidade da prevenção de fogos 

florestais, nomeadamente, na limpeza de caminhos florestais. --------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha questionou o porquê do 

encerramento dos depósitos de monstros e ainda, como foram e a quem foram vendidas as 

casas do Bairro da Noruega. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Alcides Sarmento sugeriu que não deviam ser permitidas cargas e 

descargas de mercadoria no percurso entre as Bombas Total e os Bombeiros durante as 

horas de maior tráfego. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O membro Manuel Ferreira Pinto apresentou um voto de pesar pelo falecimento do 

Senhor Ernesto Matos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Moimenta da Beira, congratulou-se com as comemorações 

do vinte e cinco de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, afirmou que relativamente ao IC26 

era fundamental que os concelhos vizinhos também, se mobilizassem em torno desta obra 

prioritária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paço, lamentou o acidente com um aluno da 

escola do primeiro ciclo e sugeriu que alguém da Câmara deveria ir à escola para ver o que 

se passa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, afirmou que a situação do Posto de 

Saúde de Peva se deve aos caprichos do Dr. Rebelo em não querer ir a Peva e levar as 

pessoas a inscreverem-se em Moimenta da Beira. Pediu ao Senhor Presidente da Câmara 

para ter uma reunião com a Directora do Centro de Saúde para tomar posição sobre este 

assunto. Referiu ainda haver problemas de abastecimento de água em Soutosa, Peva e 

São Martinho e salientou a necessidade de por fim à situação dos desvios de água. ---------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara relativamente ao IC26 concorda que seja feita uma 

intervenção a nível regional e não localmente. Quanto à vigilância das florestas, existe um  

apoio da Câmara que presta conjuntamente com a GNR. Relativamente aos Centros de 

Saúde de Peva e de Sever estes têm de ser solucionados, só que a Direcção de Saúde 

argumenta que não há médicos para solucionar estes problemas. Existem falta de recursos 

humano, pois há um carro de saúde mas faltam os médicos. Quanto às árvores do Santo 

Antão a culpa não é da Câmara mas sim da Comissão Fabriqueira. Vai ser dado apoio 

psicológico às crianças de Paço em virtude do acidente que vitimou uma delas. Quanto à 

água em Soutosa o Senhor Presidente da Câmara vai reunir com o Vereador, o 

encarregado e o Senhor Presidente da Junta para resolverem esta situação. Quanto às 

casas do Bairro da Noruega, existe uma comissão a acompanhar o processo de 

legalização que está em curso, e por um preço simbólico. -------------------------------------------- 
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----- Entrou-se na Ordem do Dia - Ponto 1º, que refere: “Apresentação do relatório de 

Actividades de 2006 da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco”, sendo o 

mesmo aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- ------------ 

----- Entrou-se no  Ponto 2º., que refere  -  “Aprovação da Carta Educativa do Município”.----  

----- O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, entende que para a posição da  

DREN vai ser igual, com mais pólo ou menos pólo, e lamentou como o tinha feito no 

Conselho Municipal de Educação o comportamento da mesma na criação do novo 

Agrupamento de escolas sem que a Autarquia tenha sido ouvida. ---------------------------------- 

----- O membro Teresa Adão defendeu que a Carta Educativa é uma solução a curto prazo, 

uma vez que cada vez há menos alunos. ------------------------------------------------------------------ 

----- O membro Cristiano Coelho afirmou que neste ponto cada um puxa para si e que cada 

um defende o seu eleitorado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Rui Pedro defendeu as pessoas e a gente de Caria, argumentando que o 

futuro desta gente não pode ser hipotecado. -------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta afirmou que alguns pólos têm morte 

anunciada e que esta proposta da Câmara não vai ter sucesso porque vai cair por água 

abaixo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Ricardo Bernardino considerou esta proposta é incongruente tendo em 

conta o aumento do número de pólos, considerando que a DREN a vai reprovar. -------------- 

----- O membro Alcides Sarmento considera que não há Carta Educativa e que não 

percebeu a atitude da Câmara, tendo sido criada uma situação insustentável revelando 
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falta de interesse e respeito pelos Órgãos, concluindo que vai votar contra a proposta da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva discorda que seja aprovada a alteração 

entre Caria e Soutosa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro João Chiquilho congratula-se com a inclusão do pólo de Vila da Rua e 

afirmou que a Quinta do Ribeiro tem condições, espaço e estruturas para albergar um pólo. 

Afirmou ainda, que a Direcção da Escola Profissional assumia o compromisso para 

instalação do pólo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O membro Hildérico Coutinho confirma a sua incompreensão relativamente à situação 

de Caria e afirmou que acha que não há coragem por parte da Câmara para não ceder a 

determinadas pressões. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro José Ferreira defendeu a proposta que apresentou com três pólos 

educativos, argumentando que actualmente ainda há condições para que estes pólos 

funcionem, no entanto, com o decorrer do tempo e com a escassez de alunos, esta 

proposta pode ser configurada em dois grandes centro educacionais, um em Moimenta da 

Beira e outro no cruzamento de Paraduça. ---------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil concorda com a instalação do pólo no 

cruzamento de Paraduça, discordando totalmente com a proposta de João Moura. ----------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que não se orienta por qualquer opinião e 

que o objectivo principal, é fixar as populações enquanto se pode. Informou que os 

equipamentos já existentes vão ser adaptados e equipados para o seu bom funcionamento. 

Relembrou que os encarregados de educação podem inscrever os seus educandos em 
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qualquer pólo. Rejeita a afirmação de que há um pólo para cada Vereador. Realçou que a 

proposta prevê um centro e seis pólos educativos. Criticou a atitude da DREN, uma vez 

que a Câmara não foi consultada para a criação do novo Agrupamento. -------------------------- 

----- Posta a votação a Carta Educativa foi aprovada por maioria com dezanove votos a 

favor, dez abstenções, e sete contra. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Entrou-se no Ponto 3 que refere, “Prestação de Contas da Câmara Municipal para o 

ano de 2006”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi feita a apresentação minuciosa deste ponto pelo Senhor Vice-Presidente, Dr. Luís 

Carlos Pereira da Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- João Chiquilho congratulou-se com o rigor que o Executivo Camarário põe nesta 

questão, no entanto, salientou que alguns indicadores lhe causam preocupação, como as 

despesas com pessoal e os encargos assumidos com amortizações e juros. Afirmou que 

concorda com a política do executivo no que se refere a estes aspectos e apelou aos 

Senhores Presidentes da Junta para colaborarem com a Câmara e que devem ter muito 

cuidado com os investimentos que fazem. ----------------------------------------------------------------- 

----- O membro Cristiano Coelho reconheceu que a explicação inicial do documento facilitou 

a sua análise. Salientou que os encargos com os juros vão aumentar o que não o preocupa 

uma vez que a Assembleia assumiu que, se necessário, o Executivo poderia fazer um 

empréstimo para a construção do Pavilhão Gimnodesportivo. Sugeriu que as verbas para 

as associações devem ser contidas. ------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva realçou que as verbas transferidas para 

as Juntas de Freguesia são de valor inferior do que as que são transferidas para as 

associações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Usou da palavra o Vereador José Eduardo, afirmando que não partilha do relatório de 

contas, tendo em conta os seguintes aspectos: ---------------------------------------------------------- 

-----� Os encargos com o pessoal não baixaram, subiram; ------------------------------------------- 

-----� As despesas correntes não baixaram, subiram; -------------------------------------------------- 

-----� A dívida da Câmara não aumentou um por centro, mas aumentou mais e mais do 

que o ano de dois mil e cinco; --------------------------------------------------------------------------------- 

-----�A tendência continua a ser mais dívida e mais despesa corrente; --------------------------- 

-----� A dívida aos fornecedores é grande; ---------------------------------------------------------------- 

-----� O capital para a realização das obras é de apenas trinta por cento; ----------------------- 

----- O Senhor Vice-Presidente, Luís Carlos Pereira da Silva, respondeu às afirmações 

proferidas anteriormente, utilizando os seguintes argumentos: -------------------------------------- 

-----� Existem encargos maiores para a Segurança Social; ------------------------------------------ 

----� Ocorreu a contratação de dezassete novos funcionários; -------------------------------------- 

-----� O aumento da dívida foi de apenas um virgula quatro por centro; -------------------------- 

-----� Baixar os impostos não vai permitir baixar a dívida. -------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que a situação não pode ser vista em termos 

optimistas, tendo em conta que as transferências da receita do Estado, são as mesmas 

desde há três anos e que a Administração Central já devia ter percebido que a capacidade 

de investimentos dos Municípios do Litoral é muito maior do que a dos Municípios do 



 

Fl. 

__________   

2007.04.27 

 
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 

 
 

 

 

187

Interior. Relembrou que o investimento no Pavilhão compromete dois anos de poupanças. 

Salientou os encargos que a Câmara tem que assumir: ------------------------------------------------ 

-----� Salários - vinte e seis por cento, o equivalente a cento e noventa e oito mil euros por 

mês; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----� Instituições – aproximadamente cento e catorze mil euros por mês; ------------------------ 

-----� Educação – aproximadamente noventa e quatro mil e quinhentos euros por mês 

(sem contar com os investimentos); -------------------------------------------------------------------------- 

-----� Serviços prestados – aproximadamente quarenta e dois mil euros por mês; ------------ 

-----� Obras e acordos com empreiteiros – aproximadamente centro e vinte mil euros por 

mês; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----� Encargos - aproximadamente cento e cinquenta mil euros por mês. ----------------------- 

----- Posto a votação foi aprovado por maioria com vinte e seis votos a favor, seis 

abstenções e zero votos contra. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

  

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

O PRESIDENTE  

 

O 1º. SECRETÁRIO  
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O 2º. SECRETÁRIO  

  


