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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE DE
DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E SEIS ==================================
ACTA Nº 07/06
========== Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e seis,
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 Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, Segunda
Secretária. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes membros da Assembleia
Municipal: João Chiquilho, José Manuel de Andrade Ferreira, Hildérico José Lopes Pereira
Coutinho, Francisco José Lima Rebelo Gomes e José de Jesus Pereira. ----------------------------- Antes do Período da Ordem do Dia o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
informou a mesma do pedido de renúncia do mandato do Senhor António João dos Santos
Pereira, tendo-se procedido à instalação definitiva do Senhor Francisco Oliva Teles, que
tomou posse. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Manuel Ferreira Pinto, apresentou duas propostas de votos de pesar em
memória da Senhora D. Maria Bárbara e do Monsenhor Bento da Guia que foram
subscritos pelo membro Alcides Sarmento. ----------------------------------------------------------------
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----- O membro Ondina Freixo relembrou o pedido feito pelo Monsenhor Bento da Guia para
que a pedra onde está o seu nome junto do Auditório Municipal fosse substituída por uma
pedra tosca da Serra da Nave. ------------------------------------------------------------------------------------ O membro Cristiano Coelho apresentou em nome do CDS/PP, a subscrição dos votos
de pesar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Moimenta associou-se aos votos de pesar e realçou na
qualidade de autarca que subscreve e se associa a tudo o que foi dito. ------------------------------- O Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu o voto de pesar pelo falecimento de
sua mãe. Em relação ao voto de pesar do Monsenhor Bento da Guia comungou de tudo o
que já tinha sido dito e proposto relativamente a este assunto. Postas à votação as
propostas de voto de pesar foram aprovadas por unanimidade. ----------------------------------------- Entrou-se depois no Período da Ordem do Dia com o Ponto Número Um, que refere a
“Constituição da UAC – Unidade de Acompanhamento e Coordenação, no âmbito do
Projecto Global de Urbanismo Comercial”. --------------------------------------------------------------------- O membro Alcides Sarmento saudou a iniciativa e salientou que se devem procurar
sinergias com a Associação do Comércio de Viseu dada a sua experiência. Referiu que o
comércio em Moimenta tem uma importância vital dado que a centralidade tem muito a ver
com o comércio e a feira. Sugeriu que embora o nome esteja muito interessante apresenta
uma repetição que assim talvez ficasse melhor. “Moimenta o Comércio à sua Beira”. ------------- Referiu que os objectivos são bastante interessantes e que espera que esta não seja
mais uma comissão de acompanhamento em que os objectivos não passam do papel. ---------- O membro Cristiano Coelho congratulou o executivo pela forma pioneira de tentar
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modificar a situação do comércio. Lamentou, no entanto, não terem conseguido mais
candidaturas mas acredita na execução daquilo a que se propõe esta colectividade e
sugeriu a necessidade de dinamizar culturalmente as diferentes áreas, nomeadamente, a
área turística. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta, congratulou-se com esta iniciativa e
apelou para que todas as pessoas dêem o seu enfoque para o comércio local. Referiu que
subscreve na íntegra todo o documento. ----------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara salientou a importância do comércio para a fixação
das pessoas; realçou que esta Associação deve estar disponível para ajudar na orientação,
na dinamização de rua na promoção dos produtos; referiu que o mais importante é a
iniciativa dos privados e a sua organização; defendeu que o êxito deste projecto depende
essencialmente dos comerciantes e que o comércio ou se afirma ou vai definitivamente
voltar ao passado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Posto à votação foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------- Entrou-se no Ponto Dois da Ordem de Trabalhos, que refere “Autorização para
contratação de Um Empréstimo a Curto Prazo no Valor de € 500.000,00 (quinhentos mil
euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara informou que a importância deste empréstimo se
prende com a necessidade de resolver situações de rotura de tesouraria. O aumento do
montante para o dobro tem a ver com as situações em que é necessário fazer pagamentos
antecipados em alguns projectos consideráveis. ------------------------------------------------------------- Posto à votação foi aprovado por Unanimidade. ----------------------------------------------------
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----- Entrou-se no Ponto Três da Ordem de Trabalhos, que refere, “Orçamento e Grandes
Opções do Plano para o ano de 2007”.-------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara fez a apresentação deste ponto realçando os acordos feitos
com as empresas para a liquidação das dívidas em três anos. Afirmou que neste conceito
se devem assumir os encargos já protocolados, investimentos co-financiados por
programas e pela Administração Central, referiu ainda, que se pretende que as Juntas
tenham acesso a este orçamento para poderem executar as suas acções. Para garantir a
execução destes pressupostos, pretende-se diminuir as despesas com o pessoal, custos
de expediente, criar processos de racionalidade de consumo, assim como um maior rigor
no Associativismo, sendo mais selectivos para atribuição de recursos às Instituições.
Pretende-se também reforçar as parcerias públicas e privadas no sentido de encontrarem
investidores que possam ajudar ao desenvolvimento. Existem serviços que a Câmara
Municipal disponibiliza gratuitamente e que a lei das Finanças Locais exige que sejam
pagos pelo Munícipes. Assim, a prestação de novos serviços públicos vão ter aumentos
graduais e apenas vão ser pagos por aqueles que deles usufruem. ------------------------------------- O Vice-Presidente realçou que deve haver contenção dos gastos, escolha criteriosa
dos investimentos e aumento de receita. ----------------------------------------------------------------------- O membro Ricardo Bernardino afirmou: “embora reconheça aspectos positivos neste
orçamento, lamenta que a educação não tenha maior peso”. Sugeriu que deve haver um
espírito mais ambicioso avançando com propostas de actividades no desporto, na música e
na dinamização dos produtos locais. Referiu que considera o aumento de despesa de
pessoal demasiado elevado. Mostrou-se decepcionado por não ter visto contemplado o
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Conselho Municipal da Juventude, considerando que o pavilhão e o cinema não são
suficientes para a fixação dos jovens. --------------------------------------------------------------------------- O membro Alcides Sarmento referiu que, relativamente à Lei das Finanças Locais
ainda não sabe a votação e que só aí pode deduzir se haverá constrangimentos
financeiros, o que não transparece da análise deste orçamento. Acrescentou que as linhas
estratégicas estão relativamente vem definidas, o problema é que a sua aplicabilidade não
é feita. Acredita na formação mas principalmente na motivação e na organização.
Questionou quais os serviços públicos que vão mudar a vida dos munícipes e em relação
alínea j) gostaria de saber como se vai concretizar. Será que tem que se aumentar a
produtividade. Concluiu que em relação ao Plano e Orçamento a única coisa que tem de
novo é a construção do Estádio. ---------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta, referiu que a sua intervenção tem
um cariz político e financeiro. Deu especial enfoque ao volume com a despesa do pessoal,
porque põe em causa o índice de produtividade de cada funcionário. Relativamente à
rubrica das Juntas de Freguesia e apesar da asfixia das mesmas, tem que se congratular
com este orçamento. Apelou aos Presidentes da Junta que se debrucem sobre este
orçamento e que o ano vindouro traga mais desafogo às Juntas. --------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, lamentou que para fazer qualquer obra,
mais pequena que seja, tem que haver um protocolo e afirmou que para outras freguesias
isso não se verifica. Afirmou que, em cinco anos a Câmara Municipal não fez nenhuma
obra de vulto e que as obras que vão sendo feitas são da iniciativa das Juntas de
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Freguesia. Relativamente ao Plano e Orçamento salientou que as rubricas estão pouco
especificadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal defendeu as linhas orientadoras que
estão neste Plano realçando que no último ano se verificou alguma contenção nos gastos e
que nada lhe leva a crer que não seja para continuar. Afirmou ainda que existem muitas
dúvidas sobre a aplicabilidade da Lei das Finanças Locais e que não há garantias que não
hajam alterações que vão prejudicar os municípios pequenos, como o nosso. Referiu que é
preciso ter em atenção a rubrica das amortizações, mas lembrou que foi a Assembleia que
autorizou estes empréstimos, e que portanto não deve haver surpresas quanto a este tema.
Relativamente às despesas com pessoal, deu os parabéns ao executivo pelo aumento ser
pouco significativo uma vez que não podemos esquecer novas competências que foram
atribuídas

às

enriquecimento

Câmaras
curricular,

Municipais,
transportes

nomeadamente,
entre

outros.

o

prolongamento

Rematou

que

escolar,

apesar

dos

constrangimentos que existem dá-se por satisfeito com este plano. ------------------------------------ O membro Cristiano Coelho afirmou que relativamente ao Conselho Municipal da
Juventude ficou salvaguardado que não seria necessário dotação financeira para a sua
execução, realçando que já foram feitas algumas acções neste domínio. Defendeu que não
e favorável a um corte radical das despesas correntes, mas os cortes devem ser feitos,
principalmente, sobre os abusos. Relativamente ao campo do futebol acredita que as obras
só não serão feitas se houver quebra de verbas como houve com o pavilhão. ---------------------- O membro Mário Torres afirmou que acredita que este orçamento está feito com
honestidade, no entanto reconhece que não é o melhor orçamento e por isso, vai-se abster.
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----- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que se orgulha da Assembleia Municipal,
uma vez que aqui se debate, critica, criando-se assim, um espaço de discussão de ideias.
Posto à votação, foi este ponto aprovado por Maioria com 25 (vinte e cinco) votos a favor, 2
(dois) votos contra e 8 (oito) abstenções. ----------------------------------------------------------------------- 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. ------------------------------------
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