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

DOIS MIL E OITO ======================================================= 

ACTA Nº 02/08 

========== Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e oito, 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 José Manuel Andrade 

Ferreira, Primeiro Secretário e Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, Segunda 

Secretária. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal: Joaquim Filipe dos Santos Rodrigues; Maria Ondina dos Santos Freixo; Sidónio 

Clemêncio da Silva; António Manuel Pinto da Silva e José de Jesus Pereira.--------------------- 

----- No Período antes da Ordem do Dia, as actas das reuniões anteriores foram aprovadas.  

------ O Membro Cristiano Coelho pediu desculpa pelo CDS não estar presente nas 

Comemorações do 25 de Abril e sugeriu que o registo das Sessões da Assembleia 

Municipal fosse através de gravações áudio. -------------------------------------------------------------- 

----- O Membro José Ferreira, na impossibilidade de estar presente nas comemorações do 

25 de Abril, quis dar o seu testemunho e salientar o quanto é importante o 25 de Abril nos 

dias de hoje: ”Ao longo destes 34 anos, todos nós temos que nos congratular com as 
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grandes conquistas do 25 de Abril. ---------------------------------------------------------------------------

------ A liberdade e a Democracia; As transformações económicas, sociais e culturais  e a 

melhoria das condições de vida.  -----------------------------------------------------------------------------

----- Há um conjunto de valores que o 25 de Abril projectou que não se podem perder; -------

---- Os direitos sociais, políticos e culturais inscritos na Constituição da República 

Portuguesa e na Carta das Nações unidas não podem ser eliminados, pondo em causa a 

liberdade e a Democracia. --------------------------------------------------------------------------------------

----- É necessário alterar o Estado de subversão do princípio constitucional da 

subordinação ao poder político, que põe em causa o acesso a direitos universais 

reconhecidos, como à saúde, ao ensino, à segurança social e ao trabalho não só com 

deveres,  mas também com direitos e com respeito. ---------------------------------------------------- 

----- Ficou impressionado o Senhor Presidente da República, num “estudo feito pela 

Universidade Católica”, com a ignorância de muitos jovens sobre o 25 de Abril e o seu 

significado e ainda pelo facto de os jovens, filhos de Abril, não valorizarem 

convenientemente a revolução de Abril, denunciando uma notória insatisfação dos 

Portugueses  com o funcionamento da democracia. ---------------------------------------------------- 

----- Porém, os principais responsáveis pelo alheamento dos jovens à vida política são os 

próprios políticos dos sucessivos governos que tivemos até hoje. -----------------------------------

---- Mas também é natural que os jovens tenham assuntos mais interessantes a que 

dedicar a sua atenção, do que uma actividade muito pouco atractiva, sobre quase todos 

pontos de vista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No entanto, entendo ser necessário mobilizar os jovens, motivá-los para um 
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envolvimento mais activo e participante na vida política. -----------------------------------------------

-----Talvez se os currículos escolares integrassem com mais profundidade e empenho, o 

verdadeiro significado deste acontecimento poderia ser que estes mesmos jovens tivessem 

outra atitude perante o 25 de Abril. ---------------------------------------------------------------------------

----- E por tudo isto, nesta pequena comunidade global onde os jovens têm que ser os 

verdadeiros construtores do futuro, os valores do 25 de Abril, não deixarão de existir. --------

------ E aqui proponho ao Senhor Presidente da Câmara, que seja criada uma 

“Universidade Jovem de Verão”, em que a Autarquia, a Escola e a Universidade Pública 

construam um projecto Educativo que vise possibilitar aos alunos do 3º. Ciclo/Ensino 

Secundário, o Ensino Superior, estimulando-os e ajudando-os  a estruturar os seus 

processos de escolha profissional no Futuro. -------------------------------------------------------------

----- Pois é neste período que os jovens Pré-Universitários terão oportunidades de contactar 

com diversas áreas do conhecimento do Ensino e da Investigação, aprofundar os seus 

conhecimentos nas áreas de Estudo que mais gostam e decidir melhor qual o curso que 

pretendem seguir”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Questionou ainda o Sr. Presidente da Câmara acerca das obras na Avenida 25 de Abril 

perguntando se os passeios ficavam com a mesma largura e se iria haver estacionamento. 

----- Relativamente a uma obra que se encontra em fase de construção (mais ou menos 

parada), como pertença da Junta de Freguesia, com os dizeres “Zona Desportiva de Lazer” 

no Bairro de N. Srª. de Fátima, perguntou porque é que esta obra está no estado em que 

se encontra?  E o que é que vai ser implantado naquele local?. ------------------------------------- 
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----- O Presidente da Junta de Freguesia de Leomil registou o facto do saneamento da 

Semitela já ter sido iniciado e lembrou que na sua freguesia ainda há alguns ramais que 

necessitam de beneficiação; -----------------------------------------------------------------------------------

----- Questionou ainda “Os Pontões da Estrada 226 e perguntou porque é que a Estradas 

de Portugal beneficiou alguns pontões e outros não, quais os critérios que estiveram 

subjacentes a estas intervenções; ----------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira questionou a Câmara 

acerca das obras na Avenida 25 de Abril, perguntou que infra-estruturas iriam aí ser 

executadas e se o muro iria ser arranjado? ----------------------------------------------------------------

----- Salientou a má sinalização das obras e a ausência quase total de sinalização do 

Pavilhão Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Alertou a Câmara Municipal para as obras no Bairro da Formiga e perguntou para 

quando o realojamento de algumas famílias.-------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à questão formulada pelo membro José Ferreira, respondeu que esta 

obra sita no Bairro de N. Srª. de Fátima, Alto do Facho ou Avenida da Liberdade tinha sido 

prevista como parque multiusos com Mini Parque Radical, Mini Parque Infantil e Mini 

Parque Desportivo; que esta obra estava orçada em 80.000€, sendo demasiadamente 

onerosa para a Junta de Freguesia, esta por sua vez, deu primazia a outras infra-estruturas 

que a vila necessitava. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa da Assembleia salientou que as actas têm que ter 

obrigatoriamente o seu suporte em papel, mas que não invalida uma gravação áudio das 

mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- O Senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e disse ao Senhor Presidente da 

Mesa da Assembleia que poderá articular-se com a Câmara para aquisição de 

equipamento áudio necessário para as sessões da Assembleia Municipal. -----------------------

----- Que era necessário articular as universidades da Zona  para saber da viabilidade da 

“Universidade de Verão” e que iria discutir este assunto com a Escola; ---------------------------

----- Quanto à Avenida 25 de Abril, para além das infra-estruturas, iriam ser melhorados os 

passeios e o estacionamento iria ser condicionado; -----------------------------------------------------

------ Relativamente ao Parque Lúdico, a Câmara cedeu o terreno à Junta de Freguesia, 

agora é a Junta que tem de optar o que fazer; ------------------------------------------------------------

----- Quanto aos Pontões estas obras competem à Administração Central, sendo que a 

Câmara pediu uma remodelação para todos os pontões, no entanto os mais necessitados 

em Paçô e Leomil  já se encontram em fase de remodelação. ---------------------------------------

----- Relativamente à sinalização das obras, esta iria ser reforçada, mas que os 

equipamentos principais estão todos sinalizados, quanto ao Bairro da Formiga, em reunião 

com o Senhor Presidente do INH, foi dito que só no segundo semestre deste ano é que o 

Director-Geral definirá o montante para acabar o realojamento, não tem sido fácil, porque 

os empreiteiros que têm aparecido têm falido. ------------------------------------------------------------

----- Passou-se ao Periodo da Ordem do Dia  que no seu Ponto Um refere: “Aprovação do 

Projecto de Regulamento de Utilização e Funcionamento do Pavilhão Municipal de 

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

----- O membro José Ferreira felicitou a Câmara Municipal pela construção do Pavilhão 

Municipal, obra que apesar de ser controversa está concluída. --------------------------------------
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----- Sugeriu algumas recomendações quanto ao regulamento de Utilização e 

Funcionamento do Pavilhão, assim como: -----------------------------------------------------------------

----- Que o pavilhão estivesse aberto aos Sábados, Domingos e Feriados; -----------------------

----- Que, quando o Pavilhão estivesse livre numa determinada hora, a marcação fosse feita 

directamente no local ao funcionário, anteriormente ao período de utilização pretendida; ----

----- Que, já que o pagamento das taxas referente à utilização do Pavilhão pode ser feito na 

recepção do Pavilhão, também por inerência os formulários próprios para os pedidos 

respectivos poderiam ser  obtidos na referida recepção;------------------------------------------------ 

--- Que, as entidades utilizadoras podiam ou não prolongar a utilização das instalações, 

para além do terreno dos respectivos turnos, por iguais períodos, desde que não existisse 

autorização para a utilização por parte de outras entidades; ------------------------------------------

-----Que, não devia ser  permitida a publicidade a tabaco, nem a bebidas alcoólicas; ----------

----- Alertou ainda a Câmara Municipal para com os gastos inerentes com o Pavilhão, que 

irão aumentar as despesas correntes: com a iluminação, aquecimento, o excesso de 

utilização de água quente e o pessoal e quanto a  estes funcionários que estivessem a 

assegurar o seu funcionamento deviam ter conhecimento prévio do seu horário de trabalho, 

para que não houvesse motivo para pedir  “horas extras”. --------------------------------------------- 

----- Referiu ainda que o município deve aproveitar a oportunidade para divulgar que o 

pavilhão está aberto à comunidade para a prática do desporto. --------------------------------------

----- O membro Manuel Ferreira Pinto também deu os parabéns à Câmara pela bonita e 

ansiada obra, salientando que o regulamento não  cita os alunos do Ensino Secundário;  

gostaria também que esta obra não fosse banalizada. -------------------------------------------------
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----- O membro Hildérico Coutinho salientou que não deve ser evitado o acesso fácil da 

população á prática do desporto e perguntou se haveria possibilidade de contratar um 

professor para incrementar outras actividades amadoras.  ------------------------------------------- 

----- O Senhor Vice-Presidente da Câmara respondeu dizendo que o pavilhão já está a ser 

utilizado aos Sábados, Domingos e Feriados e que o horário ficará sujeito aos pedidos ou 

solicitações que aparecerem. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto aos pedidos na recepção, como os serviços do pavilhão irão ser 

informatizados, não haverá nenhum problema que os pedidos de pagamento sejam lá 

feitos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao prolongamento do tempo, disse que o planeamento deve ser feito com 

antecedência, não podendo ser prevista essa circunstância e que não haveria publicidade 

nem ao álcool, nem ao tabaco. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara e disse que este equipamento vai 

pesar em termos de encargos financeiros, mas foi uma aposta feita. -------------------------------

----- Em termos de gastos de combustíveis está a ser feita uma candidatura para a 

colocação de painéis solares, para este e outros equipamentos; ------------------------------------

----- Relativamente aos alunos do Secundário, estão contemplados nas “Entidades” do 

Regulamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O membro Alcides Sarmento referiu que os custos que o pavilhão teve na sua 

construção e os que vai ter na sua conservação, tem que ter um plano de dinamização 

estrutural e deve ser bem cuidado. --------------------------------------------------------------------------- 
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----- Posto à votação, foi aprovado o Ponto Um por unanimidade, com a introdução de 

algumas sugestões, designadamente no artº. 7º., foi aditado o nº. 3, que define o conceito 

de “Grupo Organizado”, bem como no anexo I, relativo à Utilização do Pavilhão Municipal -   

“Nave”, o nº. 3, passou para o nº. 4  e o referido nº. 3, passou a ter a seguinte redacção: 

“Actividades desenvolvidas por grupos organizados do Município”. --------------------------------- 

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

Regulamento da Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro”. ------------------------------------------------ 

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

----- Entrou-se no Ponto Três: “Pedido de Isenção do IMT – Imposto Municipal Sobre 

Imóveis das Firmas Pizaria e Restaurante Trindade e Cogecont, Lda. ”. -------------------------- 

----- O membro José Ferreira disse: --------------------------------------------------------------------------

----- Considerando a posição do Senhor Vice-Presidente, quanto à questão do IMI, que 

votou a taxa máxima de 0,5%; ---------------------------------------------------------------------------------

----- Considerando que as taxas do IMI, que aqui na Assembleia pretendem ver reduzidas, 

não  o sendo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que a Câmara Municipal podia abdicar da receita de 3% do IRS gerado 

no concelho e não o fez; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando que todos nós já comprámos prédios sujeitos ao pagamento do IMI e 

com muito custo tivemos que o pagar; e considerando que sendo esta uma receita do 

Município importante não pode nem deve abrir precedentes, pelo que voto contra a 

aprovação de Isenção do IMI, nestes termos. -------------------------------------------------------------

----- O Membro Hildérico Coutinho referiu que até aceitava excepções, mas como é um 
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negócio em que já existem iguais não aceita excepções. ----------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira referiu que não podem ser 

beneficiados e que esta atitude iria abrir precedentes; --------------------------------------------------

----- O membro Alcides Sarmento, a juntar a estas afirmações, há ainda a preocupação da 

Câmara Municipal não prescindir de todos os seus rendimentos. ----------------------------------- 

----- Posta à votação esta proposta foi rejeitada por unanimidade. ---------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Quatro que refere: “Adesão à Futura Comunidade Intermunicipal 

do Douro”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Câmara fez uma explicação sobre o assunto. ----------------------

----- O membro Alcides Sarmento fez uma proposta contrária à do executivo e defendeu 

que devíamos estar ligados ao  Centro e a Viseu; ------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva disse que estava de acordo com o Dr. 

Alcides e que  devíamos estar ligados também a Viseu; ----------------------------------------------- 

----- O membro João Chiquilho salientou que apesar da sua inclinação por Viseu, disse que 

 Viseu não nos merece e que, independentemente da nossa ligação a Viseu, não podemos 

desligar-nos do Douro e devemos aproveitar a ligação a todas as Associações que nos 

possam favorecer; ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Hildérico Coutinho defendeu a ligação ao Douro, salientou que o Turismo 

de qualidade vem para o Douro e que nós também podemos competir com o nosso 

Turismo de Habitação Rural e,  relativamente ao  futuro, só encontra benefícios em relação 

ao Douro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Cristiano Coelho salientou a complexidade da questão, o que torna difícil a 



 

Fl. 

__________   

2008.04.28 

 
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 

 
 

 

 

232

escolha desta ou daquela proposta, mas disse que era um regionalista convicto, levantou a 

questão do campo político-administrativo. ------------------------------------------------------------------

----- O membro Manuel Ferreira Pinto disse que Moimenta continua a ser uma terra de 

ninguém e cinzenta; ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Os governos nada têm feito para definir posição  e salientou que dentro do mapa de 

Portugal só há três regiões importantes: Norte, Lisboa e Algarve; -----------------------------------

------ Concorda que por razões instrumentais se deve ir para a Comunidade Intermunicipal 

do Douro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Mário Torres disse que é altura de Moimenta da Beira criar a sua 

identidade, concordou com a proposta do Dr. Alcides Sarmento e manifestou o seu 

desacordo com Vila Real; ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, salientando que a proposta é apresentada 

num contexto para agilizar processos, disse que há necessidade de uma redefinição  do 

Estado enquanto às regiões e que a Área Metropolitana de Viseu era uma oportunidade 

única de escolha. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Eram cerca das 13,30 horas o Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado o 

período da manhã. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Eram cerca das 15,30 horas quando se reiniciou a Sessão. ------------------------------------

----- O membro Teresa Adão disse que era necessário fazer uma reflexão, reunir esforços, 

esquecendo os partidos e que fizéssemos de Moimenta uma terra colorida; ---------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva disse que Moimenta não é uma terra 

cinzenta nem de fronteira, que devíamos tomar de uma vez por todas uma posição e não 
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continuarmos adiar a situação, Vila Real nada nos deu, nem de lá veio nada, e defendeu a 

nossa ligação a Viseu. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Manuel Ferreira Pinto, ao dizer que Moimenta é uma terra cinzenta, quis 

salientar que é conforme a nível nacional nos tratam. --------------------------------------------------

-----  Que um dia temos que discutir a regionalização e definir se estamos ao lado de Viseu 

ou ao lado de Vila Real, não podemos é estar com um pé em Viseu  e o outro em Vila 

Real.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Junta de Moimenta da Beira subscreve as palavras da Drª. Teresa 

Adão e salientou que devemos estar preparados para a batalha, quando estes ou outros 

governantes nos quiserem incluir nesta ou naquela região. -------------------------------------------

------ O membro Alcides Sarmento reforçou a sua posição de ligação a Viseu, salientando 

que a grande pressão é político-administrativa, conforme referiu Cristiano Coelho; ------------

----- Que para aquisição de fundos comunitários é a força política que tem influência. --------

------ Disse que concordava com o Senhor Presidente da Câmara que isto não é nenhum 

drama e propôs irmos primeiro pelas questões de princípio e, se não resultar, fazemos o 

caminho inverso. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal também salientou que devíamos escolher de 

uma vez por todas se estaríamos melhor ligados a Norte ou a Sul, disse que há um ano 

atrás trouxe este ponto à assembleia e não foi discutido e desafiou o Partido Socialista 

local a tomar uma posição e assumir qual a sua direcção. --------------------------------------------

------ Que este documento tinha sido unânime do executivo. ------------------------------------------ 
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----- O Vereador José Eduardo disse que há argumentos verdadeiros de parte a parte, mas 

que não é legitimo esta indefinição por parte governamental; ----------------------------------------

----- A posição da Câmara Municipal é uma posição concertada para não colocar entraves 

ao desenvolvimento local, mas salientou que tinham que acabar com esta ambiguidade e 

tomar uma posição. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tomou a palavra o Senhor presidente da Câmara dizendo que, para não  nos 

comprometermos, nós dizemos logo que só aderimos com fins instrumentais, porque em 

termos de clarificação político-administrativa  queremos ir para Viseu;  ----------------------------

----- Em relação a alguns serviços, temos que os acautelar, porque relativamente ao 

Serviço de Saúde sempre dissemos que continuaríamos ligados a Viseu. ------------------------ 

----- Posta à votação esta proposta foi aprovada com 17 (dezassete) votos a favor, 10 (dez) 

contra e 5 (cinco) abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------

----- A proposta do Dr. Alcides Sarmento foi rejeitada. -------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto Cinco que refere: “Apreciação, discussão e votação da Prestação 

de Contas da Câmara Municipal relativas ao exercício de 2007”. ------------------------------------ 

----- Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara que fez um balanço das contas, 

referindo que em termos de execução o orçamento baixou  para 60%, ----------------------------

----- A Câmara aumentou as suas receitas próprias, mas as do Estado mantiveram-se; ------

----- Há investimentos que foram realizados e não foram comparticipados como se 

esperava; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Deu como exemplo o Pavilhão Gimnodesportivo e Habitação Social, que os 

Transportes Escolares e o Abastecimento de Água levam uma grande fatia do Orçamento, 
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finalizou dizendo que tínhamos que harmonizar os preços dos serviços . -------------------------

----- O Senhor Vice-Presidente deu uma explicação acerca dos números da prestação de 

contas do ano de 2007 e concluiu que a Câmara não se conforma com o resultado obtido, 

mas que iriam conseguir obter melhores resultados. ----------------------------------------------------

----- Foi dada a palavra ao Senhor Vereador José Eduardo que fez uma critica enorme à 

prestação de contas do ano de 2007; -----------------------------------------------------------------------

----- Disse que as despesas correntes subiram e as de capital baixaram e que havia uma 

tendência para o aumento da dívida. ------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Junta de Freguesia de Peva referiu que as Freguesias receberam 

menos do que algumas Associações; -----------------------------------------------------------------------

----- Disse ainda que algumas Associações deviam acabar, porque só recebem subsídios e 

não fazem nada durante o ano. -------------------------------------------------------------------------------

----- O membro João Chiquilho referiu o elevado montante que a Câmara Municipal gasta 

com o pessoal, que os encargos com o pessoal e com os empréstimos são demasiados; ---

----- Que houve um aumento significativo do IMI e questionou a Câmara acerca do tempo 

médio que o Município leva a pagar aos seus fornecedores. -----------------------------------------

------ O Presidente da Junta de Freguesia de Paçô disse também que estava contra a 

atribuição dos subsídios a algumas Associações e questionou o Executivo se iriam 

aumentar os impostos ou baixar as despesas. ------------------------------------------------------------

----- O membro Alcides Sarmento disse que o executivo tem de tomar medidas com 

coragem, tem de reduzir  a despesa e aumentar a receita, tem que haver uma selecção 

criteriosa dos investimentos . O montante da dívida de 2.000.000,00 contos é uma herança 
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muito pesada e da qual não nos podemos isentar, nem ignorá-la. ----------------------------------

------- O membro Cristiano Coelho referiu que tem havido por parte do Executivo uma 

tentativa de controlo das despesas, mas não tem sido conseguido; --------------------------------

----- Relativamente às Associações, a atribuição de verbas representam um ganho social,  

no entanto devia-se elaborar um plano de trabalho para essas Associações. --------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira referiu a dívida do 

Município  como um elefante branco e quanto às Associações que não apresentem um 

projecto de trabalho, nem sejam activas, não devem ser beneficiadas pela Câmara 

Municipal, perguntou ainda qual era a dívida --------------------------------------------------------------

-----Tomou  novamente a palavra o Senhor Vice-Presidente para responder a algumas 

questões: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dizendo que a dívida da Câmara é de 10.000,000, (milhões) de euros;, ---------------------

----- Que a Câmara quase duplicou a transferência das verbas para as freguesias e que as 

opções tomadas pelo Executivo foram aprovadas por unanimidade na Câmara. ----------------

----- Tomou novamente a palavra o Vereador José Eduardo que referiu a sua ajuda na 

governação, com algumas posições diferentes, mas sempre em conciliação com  o 

executivo na governação do município. ---------------------------------------------------------------------

----- Por fim tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara que referiu que a Autarquia 

não privilegia as Associações em detrimento das Juntas de Freguesia  e que a maior parte 

do dinheiro que as Associações recebem são as mesmas que prestam serviço socia l 

dentro das parcerias estabelecidas; --------------------------------------------------------------------------

----- Referiu ainda que a Lei das Finanças Locais não está a ser cumprida. ----------------------
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----- Posta à votação, foi a mesma aprovada com 20 (vinte) votos a favor, 4 (quatro) votos 

contra e 3 (três) abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão cerca das dezanove horas e 

trinta minutos, da qual se lavrou a presente Acta, que vai ser assinada nos termos da Lei. -- 

  

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

O PRESIDENTE  
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