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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE DE 

DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E OITO ================================== 

ACTA Nº 06/08 

========== Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e oito, 

realizou-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Moimenta da Beira a Sessão 

Extraordinária 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 Teresa Sobral de 

Lemos Cardoso, Primeira Secretária e Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho, Segundo 

Secretário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal: João Chiquilho, Maria Ondina Calhau Santos Freixo, José Manuel Andrade 

Ferreira, Sidónio Clemêncio da Silva e João Mendes dos Santos. ---------------------------------- 

-----Tratando-se esta, de uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal e não 

havendo assim lugar a período de antes da ordem do dia, passou-se de imediato para o 

primeiro ponto da ordem de trabalhos; “Adesão do Município à Entidade Regional de 

Turismo Norte”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara fez uma breve introdução, onde referiu que a estrutura da 

Entidade Regional de Turismo Norte, se baseia nas áreas correspondentes à divisão 

territorial dos NUTS III. Alertou ainda para o facto de ser presença obrigatória do nosso 
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Município, nesta entidade, dado que no âmbito da missão e atribuições conferidas pelo 

Decreto-Lei nº.  67/2008 de Abril, incumbe aquela entidade a valorização turística da área 

territorial em causa. Só com a adesão, defendeu o presidente, poderemos ter acesso a 

fundos e às plataformas que darão ajuda à promoção turística do nosso concelho.------------- 

----- O membro Alcides Sarmento, sabe que este assunto já foi debatido, contudo, entende 

que desta vez a autarquia não pode fugir. Considera haver assim uma fuga à essência da 

autodeterminação da autarquia e uma convergência obrigatória que assenta nos NUTS III. -  

----- O membro Cristiano Coelho alertou para a necessidade de estudar esta adesão de 

modo a obter o máximo de benefícios atendendo à especificidade do concelho. --------------- 

----- Não havendo mais nenhum membro da assembleia para intervir, procedeu-se à 

votação, sendo este ponto aprovado por Maioria com 23 (vinte e três) votos a favor  e 11 

(onze) abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto dois da ordem de trabalhos: “Conhecimento da aprovação, por 

parte da Câmara Municipal, do novo Tarifário dos Serviços de Água, Águas Residuais e 

Resíduos Sólidos Urbanos”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente deu uma explicação à assembleia, na qual referiu o seguinte: “a 

prestação de serviços é uma das funções da autarquia e tem que ser apresentada a vossas 

excelências” e sensibilizou ainda os presente para a importância do equilíbrio entre a 

receita e a despesa. A Câmara está a planear um equilíbrio gradual dos preços, disse 

tendo em atenção as necessidades sociais e das empresas, propondo-se harmonizar o 

déficit deste tipo de despesas, até 2010. ------------------------------------------------------------------- 
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----- O membro Alcides Sarmento, deixou um alerta para a necessidade de gerir as  “fugas”, 

pois não podem uns pagar as falhas de outros, visto que os preços são um convite à “fuga”. 

Quanto aos sólidos urbanos, a Câmara, antes de adjudicar a uma empresa, deveria 

contabilizar os custos, pois “o privado faz melhor, não tenho dúvidas, mas também faz mais 

barato quando tem concorrência”. Pode assim perder-se qualidade e pagar-se mais, 

entende o orador. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, constatou que vai haver um aumento de 

20% na água, a freguesia de Peva é auto-suficiente, tendo apenas  custos de distribuição. 

Disse que lhe parece haver uma certa injustiça, dado que “vamos levar um aumento igual a 

quem tem todos os serviços”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara, respondeu às várias questões que lhe foram apresentadas e 

chamou a atenção para a necessidade de atender a alguns casos sociais, como a famílias 

numerosas e empresas em dificuldades.-------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia, disse ser salutar que estes assuntos venham à Assembleia 

mesmo que não careçam da sua aprovação. ------------------------------------------------------------ 

----- Passou-se de seguida ao ponto três da ordem de trabalhos: “Autorização de 

prorrogação do prazo do empréstimo de curto prazo até ao montante de 500.000 € 

(quinhentos mil euros) ”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo inscritos para intervir, passou-se de imediato à votação, tendo este ponto 

sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto quatro da ordem de trabalhos: “Apreciação, discussão e votação da Proposta de 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2009 e respectivos mapas de 
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pessoal, nos termos da alínea c/, do nº 2, do art.º 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e Lei n.º 12-A/2008, 27 de Fevereiro”. ------ 

----- O Presidente da Câmara fez uma abordagem dos documentos afirmando tratar-se de 

um orçamento com algumas contingências que obrigam à “concentração de recursos 

financeiros de interesse estratégico. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vice-Presidente do executivo, iniciou a sua intervenção fazendo o enquadramento 

jurídico do orçamento. Alertou os presentes para a necessidade de se fazer uma análise 

aprofundada do orçamento, pois, segundo o orador, a situação financeira obriga a uma 

escolha criteriosa das intervenções da autarquia. -------------------------------------------------------- 

----- O Vereador José Eduardo Ferreira apresentou, em traços gerais, a sua posição 

relativamente ao assunto em análise dizendo: “quase me incomodo pelo facto de estar em 

desacordo mas seria desonesto comigo se não votasse contra este orçamento”. -------------  

----- O membro Cristiano Coelho fez uma apreciação dos documentos em questão, 

salientando estar satisfeito porque algumas das medidas vão ao encontro do CDS/PP. 

Declarou dar o seu parecer positivo pois parece-lhe haver esforço para melhorar. ------------- 

----- O Presidente da Junta da Freguesia de Moimenta da Beira  quis saber qual é o 

montante da dívida da Câmara  e disse que o seu voto irá no sentido da aprovação do 

orçamento pedindo que ele seja mesmo executado, com o cuidado que é necessário e com 

a preocupação centrada nas gerações vindouras--------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, entende que o orçamento que se discute 

é  “mais ou menos o mesmo de 2008 assim, será igual votar a favor ou contra.” Do seu 

ponto de vista, as aldeias merecem mais e, se vai haver investimento no turismo, é também 
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importante investir nas freguesias pequenas. Para finalizar, alertou para a união de todos 

em ano de eleições e esquecer algumas coisas menos importantes  e pediu que essa 

“união seja plural para todas as terras do concelho”. ---------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paço, inicia a sua intervenção, dizendo que,  

por inércia, neste orçamento, só vê milhões mas, à Junta só chegam tostões e entende, por 

isso, que deveria ser encontrada uma formula que permitisse um acesso às verbas igual 

para todas as freguesias, ao mesmo tempo perguntou se não seria mais justo por exemplo, 

dez por cento distribuído por todas as Freguesias. ------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Junta de Moimenta, pede de novo a palavra, para “repor a verdade” 

dizendo que põe sempre em primeiro lugar a freguesia, não tem nenhum aval financeiro 

com a  Câmara, foram definidas as Grandes Opções do Plano e elas contemplam inúmeras 

freguesias, não apenas a de Moimenta. -------------------------------------------------------------------- 

----- António Tojal, entende que o orçamento pode ser interpretado de várias formas, mas, 

segundo ele, serve as aspirações do município. De notar, disse, é o facto de, para além do 

aumento da despesa haver também um aumento da receita corrente. Chamou a atenção 

para este ser um orçamento ambicioso e momentos houve em que se levantaram criticas 

por assim não ser. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da Câmara, voltou a intervir para responder a várias perguntas e para dar 

alguns esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Procedeu-se à votação, tendo sido aprovado por Maioria com 20 (vinte) votos a favor e 

8 (oito) abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----  Passou-se então para o último ponto da ordem de trabalhos: “Aprovação de um novo 

empréstimo de curto prazo, para o ano de 2009, até ao montante de 600.000 € (seiscentos 

mil euros), tendo sido aprovado 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 dezoito horas, da qual 

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