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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E UM DE DEZEMBRO 

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

ACTA Nº 07/07 

========== Aos vinte e um dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e sete, 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 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: Alcides José de Sousa Sarmento, João Chiquilho, Manuel Teixeira Ribeiro da 

Silva, Hildérico José Lopes Pereira Coutinho e António Jesus Sousa Cardoso.------------------ 

----- O Presidente da Assembleia informou que Jorge Mota foi substituído nesta reunião 

pelo Secretário Luís Almeida Gomes. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Foi proposta pelo Presidente da Assembleia a introdução de um terceiro ponto que 

passará para segundo, no período da ordem do dia, sobre a contratação de empréstimo de 

curto prazo. Esta proposta foi posta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------- 

----- Ponto um: Apreciação, Discussão e Votação da Proposta de Orçamento e Grandes 

Opções do Plano para o ano de 2008, nos termos da alínea c), do n.º 2, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------- 
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----- Este ponto foi apresentado minuciosamente pelo Vice-Presidente Luís Carlos Pereira 

da Silva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Vereador José Eduardo apresentou em traços muito gerais a posição dos 

vereadores do Partido Socialista relativamente ao assunto em análise. --------------------------- 

----- O Presidente da Câmara fez uma abordagem dos dois documentos tendo em conta 

aspectos económicos e políticos e as orientações estratégicas do Orçamento e Plano de 

dois mil e oito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

salientando o aspecto do desporto e interpelou o Presidente da Câmara se o aumento do 

investimento nesta área tem a ver com a construção do novo Pavilhão Municipal. 

Manifestou a sua preocupação com o aumento das despesas correntes e declarou que vai 

votar a favor deste Orçamento porque o considera um documento honesto. --------------------- 

----- O membro Mário Torres manifestou a sua incapacidade para perceber a complexidade 

deste documento, no entanto, pediu alguns esclarecimentos, nomeadamente se vai 

continuar a existir o pólo do Arcozelo. Referiu que este Orçamento lhe parece sério, mas 

que não prevê nada de novo e que está feito apenas para gerir as dívidas que esta Câmara 

tem, no entanto, reconhece o esforço feito para baixar as despesas com as horas 

extraordinárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha, questionou o Presidente da 

Câmara sobre a orientação do alargamento da Zona Industrial, uma vez que se for para 

Norte, este espaço pertence à Freguesia de Paradinha. Informou ainda que nesta 

Freguesia está prevista a recolha de resíduos duas vezes por semana, mas que esta tem 
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sido feita apenas uma vez. Levantou a questão se a empresa recebe por duas recolhas ou 

apenas por uma. Perguntou ainda para quando a pavimentação da estrada de S. Miguel. --- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Paço questionou porque é que o Cemitério de 

Sanfins, que já foi inaugurado há quatro anos, ainda consta do Orçamento e do Plano. 

Considera que este Orçamento proporciona a desertificação das Freguesias e por isso vai 

votar contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, manifestou apreço pela 

percentagem das verbas transferidas para as Juntas de Freguesia, questionando se os 

protocolos celebrados com as mesmas se vão manter até ao final do mandato. 

Relativamente às despesas com pessoal, o aumento tem a ver com as medidas emanadas 

do Governo Central, com as quais concorda. Interpelou o Presidente da Câmara sobre o 

montante real da dívida da Câmara. Afirmou que a Câmara Municipal deve ter como 

objectivo um orçamento que contemple o aumento das receitas e diminuição das despesas.  

----- O membro Joaquim Rodrigues relembrou que a partir do momento que se contraíram 

dois empréstimos de valor elevado, a despesa com juros tem vindo sempre a aumentar. 

Sugeriu que o pessoal deve fazer acções de formação e que deve haver mobilidade e que 

alguns serviços deviam aumentar, com por exemplo o preço das piscinas. Salientou que a 

grande parte do capital deste Orçamento vai para as despesas correntes. Defendeu a 

construção de uma nova variante na Vila. Salientou que as despesas com o pessoal 

subiram duzentos e dezassete mil euros e que neste orçamento estão sempre as mesmas 

rubricas. Defendeu que um orçamento tem que ter sempre uma grande obra como opção. - 
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----- António Tojal referiu que um aumento da despesa corrente não significa despesismo e 

que a Câmara Municipal deve investir em acções e obras que levem à fixação das 

pessoas, nomeadamente investimentos no Parque Industrial e investimentos para apoio 

aos sectores produtivos.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Rui Pedro Jesus referiu que este Orçamento lhe parece sensato e 

moderado e que se encontra satisfeito com as obras feitas na Freguesia de Caria. ------------ 

----- O Presidente da Câmara respondeu às questões colocadas de forma sucinta. ------------  

----- Foi posto a votação a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano, tendo sido 

aprovado por maioria, com (24) vinte e quatro votos a favor e (3) três abstenções. ------------ 

----- Entrou-se no Ponto Dois: Contratação do Empréstimo a Curto Prazo de quinhentos mil 

euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posto a votação foi este ponto aprovado por maioria, com (26) vinte e seis votos a 

favor e (1) uma abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Entrou-se no Ponto três: “Participação Variável no IRS – Percentagem a aplicar em 

dois mil e oito”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Após uma breve apresentação pelo Vice-Presidente, Luís Carlos Silva, foi posta a 

votação esta proposta, que foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------- 

----- Entrou-se no Ponto quatro que refere: “Análise da Petição apresentada pelo Senhor 

António Pinto Vaz” sobre o Traçado da Variante à Estrada Nacional nº. 226 – Vila da Rua”. 

----- Esta proposta foi recusada por  (24) vinte e quatro votos contra e (3) três votos a favor, 

tendo a Assembleia Municipal a propósito deste assunto aprovado por Unanimidade uma 

proposta do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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     1 – “Considerando que a variante da Vila da Rua deve ser entendida como uma 

alternativa necessária e urgente ao actual traçado da EN226 a Assembleia Municipal 

conclui que esta obra devia ser assumida na integra pela Administração Central - Estradas 

de Portugal; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      2 - A Câmara Municipal deve desenvolver esforços no sentido de ponderados os                       

vários factores que interferem na opção de um traçado da variante, esta  opção seja aquela 

que melhor sirva o interesse público independentemente dos custos que lhe são inerentes;                                   

     3 -  A Assembleia Municipal não encontrou motivos para censurar a Câmara  Municipal 

no que diz respeito à condução deste processo e dos que com ele estão relacionados”. ----- 

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

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