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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

MIL E NOVE =========================================================== 

ACTA Nº 03/09 

========== Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e nove, realizou-se no 

Salão Nobre dos Paços do Município 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, secretariada por José Manuel Andrade 

Ferreira, primeiro secretário e Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho, Segundo 

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

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

Municipal: Alcides José de Sousa Sarmento, Maria Ondina Calhau dos Santos Freixo, 

Hildérico José Lopes Pereira Coutinho, Maria Teresa Sobral de Lemos Cardoso, Ricardo 

Jorge Andreso Bernardino Bernardo, Aníbal Gomes Lages e António Jesus Sousa 

Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tratando-se esta, de uma sessão Ordinária da Assembleia Municipal passou-se de 

imediato para o período de antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia informou da vária documentação que tem recebido do 

Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português da Assembleia da República, sobre a 
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temática da barragem na Serra de Leomil. Foi assim dirigida aquele grupo parlamentar uma 

palavra de gratidão e apreço pela sua permanente preocupação. ----------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Alvite, interpelou o Sr. Presidente da Câmara 

no sentido de saber se aquele tinha conhecimento de alguma linha de muito alta tensão 

que se prepara para atravessar o nosso concelho, sendo que Alvite é um dos potenciais 

pontos de passagem. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Leomil agradeceu a integração da inauguração do novo 

monumento alusivo aos combatentes do ultramar, nas comemorações do 25 de Abril. É 

com muita satisfação que aproveita ainda para agradecer a presença de todos os membros 

da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------

----- Afirmou o interveniente que já há dois Invernos pedira um abrigo para passageiros que 

tanta falta faz em Leomil e que ainda não foi colocado. Pede assim que sejam tomadas 

providências nesse sentido. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Estava também previsto para Leomil um novo depósito de água, dado que o novo não 

tem quota suficiente para abastecer devidamente todas as casas. “Foi assinado um 

protocolo e neste momento ainda não há nada”. ---------------------------------------------------------

------ Agradeceu a colocação de um ecoponto, mas as anexas continuam a reivindicar, por 

isso, solicita o presidente da edilidade que se possa também contemplar aquelas terras. ----

------ O saneamento do Guardal, foi outro tema aflorado. Há várias queixas sobre o estado 

das fossas que não aguentam e o saneamento ainda não tem a saída suficiente. --------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, fez uma crítica, dada a entrega tardia 
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dos documentos da ordem de trabalhos para que pudesse analisar o fecho das contas com 

mais rigor e tempo. Pede ainda que se tome atenção ao tempo de distribuição para que isto 

não se volte a suceder. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Segundo sabe a Protecção Civil, só está adstrita aos Bombeiros Voluntários, mas 

parece que a Câmara Municipal tem uma máquina para as limpezas das matas, é verdade? 

----- Os centros escolares têm sido uma preocupação e tem-se falado neles, mas qual é o 

ponto de situação?. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- O orador perguntou ainda como está a situação dos Acordos de Cooperação 

Financeira, dado que ainda nem foram assinados, o que se passa? -------------------------------

----- “As Juntas de Freguesia são os parentes pobres do município, dá-se mais importância 

às Associações.” Afirmou, aproveitando para perguntar também como está a processar-se 

o concurso para a obra do Museu Aquilino Ribeiro? -----------------------------------------------------

----- Relativamente aos ecopontos, existe um problema idêntico ao de Leomil na Freguesia 

de Peva, dado que as anexas continuam à espera. -----------------------------------------------------

----- O membro Mário Torres da Silva, veio propor que se alterasse o nome de uma Rua de 

S. Martinho de Peva, que actualmente se chama Rua Principal, para Rua Cónego José 

Gomes, dado a sua importância para aquela terra. ------------------------------------------------------

----- Na Perspectiva do membro desta Assembleia, dado que o nome actual não tem 

qualquer referência, não seria mau poder dar-se alguma identidade à Rua em questão. -----

------ O deputado Cristiano Coelho, congratulou a Junta de Freguesia de Leomil pelo 

monumento que foi inaugurado na Freguesia. Pediu esclarecimentos sobre o que se está a 

passar na obra em frente ao Jardim Municipal, dado que aparentemente se tentou manter a 
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fachada e depois acabou por ir tudo abaixo. ---------------------------------------------------------------

----- Apresentou ainda uma proposta que foi entregue na mesa, relacionada com os 

períodos eleitorais de que nos aproximamos. -------------------------------------------------------------

------- Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha levantou questões no que diz 

respeito aos Protocolos de Cooperação Financeira. -----------------------------------------------------

----- Pediu ainda que lhe fosse dado um esclarecimento sobre a actual situação da estrada 

de S. Miguel, dado que se fala na sua pavimentação. --------------------------------------------------

----- Há uma série de actas que já estão disponíveis na internet. Seria importante que em 

breve estivessem todas colocadas no sítio da Câmara Municipal. -----------------------------------

------ Para finalizar o orador rectificou a expressão usada por Cristiano Coelho, quando 

aquele se referiu aos ex-combatentes das antigas regiões ultramarinas de Portugal. ----------

----- O membro Manuel Ferreira Pinto, pediu desculpa à digníssima Assembleia por não 

poder estar presente nas comemorações do 25 de Abril. --------------------------------------------- 

----- Pediu esclarecimentos acerca da situação dos pólos educativos programados para o 

nosso concelho. Teceu ainda comentários sobre a proposta de Cristiano Coelho, que 

considerou conter uma certa juventude e bondade. -----------------------------------------------------

----- Quanto à alteração do nome da Rua de S. Martinho, proposta pelo Sr. Mário Torres, 

concorda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia de Peva voltou a intervir, para que a Comissão de 

Jovens em Risco pudesse ser alertada, dado haver uma situação complicada na sua 

Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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----- O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que a entrega das actas vai para lá 

das funções para que fomos indigitados. Acontece contudo que houve reunião da Câmara 

Municipal, convocatória e só depois (assim que disponível) foi um funcionário da Autarquia 

distribuir a documentação. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente às actas atrasadas, há de facto um problema com uma das actas que 

chegou incompleta, daí não estar disponível na internet. Ainda assim aceita a crítica e vai 

tentar ultrapassar o problema o mais depressa possível. ----------------------------------------------

----- De seguida foi dada a palavra ao Presidente do executivo, para responder às várias 

questões que lhe tinham sido colocadas. -------------------------------------------------------------------

----- Assim começou por explicar ao Presidente da Junta de Alvite, que a linha a que se 

referiu vai passar em vários concelhos e está estritamente ligada ao facto de haver 

necessidade de transportar a energia produzida nas eólicas para o centro que acolhe a 

energia. A entidade promotora diz que Segunda-Feira há-de vir um técnico à Câmara 

Municipal para analisar e debater a situação. -------------------------------------------------------------

-----  Nós queremos assim ouvir os Presidentes de Junta para que possamos alcançar uma 

solução que salvaguarde quer os interesses do concelho quer os interesses da população. 

Nesse sentido, vai ser proposto o uso de terrenos públicos. ------------------------------------------

----- Depois de a situação ir a reunião de Câmara, serão tomadas medidas. Até lá temos 

então todo este processo em que pretendemos atingir uma solução que não penalize 

ninguém. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Todos estes processos relacionados com as energias renováveis, têm sido seguidos 

de perto pela autarquia e há agora uma forte aposta da entidade promotora na nossa 
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Serra, há um projecto para a instalação de cerca de 64 eólicas. -------------------------------------

----- O abrigo de passageiros em Leomil, foi algo discutido na altura com o Presidente 

daquela Freguesia. Entendeu-se naquele momento em que se espalharam abrigos de 

granito por todo o Concelho, que a solução geral não era a melhor para a localização 

específica de Leomil. Hoje estamos em condições de poder colocar uns modelos novos em 

acrílico naquele local. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- O depósito de água não está esquecido, dado que já apuramos que o problema não se 

centra na colocação, as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro (ATMAD) é que não nos 

dão as quotas exigidas por nós. -------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao Saneamento do Guardal imagino que haja um problema técnico que 

eu vou avaliar Junto da ATMAD. ------------------------------------------------------------------------------

--- Relativamente às questões colocadas pelo Presidente da Junta de Freguesia de Peva, 

foi referido que a Protecção Civil tem um cabimento importante na causa pública, dado que 

temos de salvaguardar e zelar pela segurança dos bens mais importantes que este 

concelho tem. É importante que esta preocupação tenha um carácter permanente. Foi 

ainda decidido que a verba existente para a manutenção era para manter dadas as 

limitações que vivemos, não recorrendo assim nós à construção de mais estradas para 

limpezas florestais e combate a atentados sobre a nossa mancha verde. -------------------------

----- A máquina que tem sido destacada para ajudar nas limpezas, andou a efectuar outros 

trabalhos para as Juntas, mas agora está disponível para que se inicie o processo anual de 

limpeza, dando prioridade aos locais com mais mato. --------------------------------------------------

----- A Carta Educativa foi aceite por todos nós e as coisas têm uma razão de ser. Estamos 
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a gastar dinheiro na aquisição de Terrenos e na elaboração de projectos, “isto não é só 

para Inglês ver”. Todo este processo tem sido moroso e caso não venha a aprovação, vai 

ser feito um enorme esforço, mas se não for aprovado temos de averiguar porque foi 

bloqueada a verba prevista para as nossas necessidades educativas. ----------------------------   

----- Para que possam ter uma ideia há processos de expropriação que comprometem as 

nossas expectativas logo em um mês. Este é um processo que garantidamente não ficará 

na gaveta, mas também não é para nos precipitarmos dadas as verbas envolvidas, há 

muitas coisas em que gostávamos de ver melhoradas as condições, como por exemplo os 

quadros digitais, mas não sabemos se vai haver apoio para isso. -----------------------------------

----- Relativamente aos acordos financeiros, há já onze Juntas de Freguesia que 

apresentaram candidatura e já na Quarta-Feira esses vão poder assinar o protocolo. --------

----- O projecto Aquiliniano, é algo “em que eu me orgulho e gostava de ver a avançar”. 

Fomos de facto arrojados… sim fomos, mas por termos esta posição de interioridade não 

podemos ser prejudicados ou menos que qualquer outro português, “tive oportunidade de 

dizer isto mesmo numa reunião na CCDR”. Ainda não apareceu qualquer programa em que 

conseguíssemos encaixar o projecto, mas (nos últimos dias) apareceu um com um 

orçamento limite um pouco inferior que parece servir e ao qual nos estamos a candidatar. 

Há ainda que trabalhar no sentido de sensibilizar a fundação para a importância do 

projecto, é que o património é deles. ------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao nome da Rua de S. Martinho de Peva (proposta feita pelo membro Mário 

Torres) é uma questão de se conseguir um entendimento com a Junta de Freguesia e 

depois esta propor o caminho habitual para a aprovação. --------------------------------------------- 
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----- Respondendo a Cristiano Coelho o Presidente explicou que na zona do Solar do 

Jardim há um plano pormenor e foi apresentada uma proposta para a fachada, dado que 

era difícil manter o que existia, é que a rua foi subindo e os promotores propuseram subir 

um metro e fazer uma fachada muito idêntica ao existente. -------------------------------------------

----- Tudo o que foi apresentado pelos promotores é dignificante para o centro histórico, nós 

gostamos que os privados nos dêem força e desde que a traça seja mantida, nós 

autorizamos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto aos assuntos abordados pelo Presidente da Junta de Freguesia de Paradinha 

o Presidente disse que a Câmara propõe igual para todos, mas por vezes os timings, não 

são os que se deseja, são de acordo com a disponibilidade financeira. ----------------------------

----- Quanto aos caminhos rurais candidatamos quatro, temos informação que só três foram 

aprovados, mas estamos a conversar com o director e achamos que vamos conseguir os 

quatro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida e em resposta ao membro Manuel Ferreira Pinto o Presidente voltou a falar 

da Carta Educativa, referiu que quanto à realização do planeado para a carta educativa, só 

espera que todos cumpram com o prometido. ------------------------------------------------------------

----- Depois do período de antes da ordem do dia passou-se para o ponto número um da 

ordem do dia: Pedido de Isenção do IMT – Imposto Municipal sobre Transacções Onerosas 

de Imóveis da Empresa “Beira Santos, Táxi Lda.”. -------------------------------------------------------

----- Não havendo oradores inscritos para falar passou-se de imediato à votação o qual foi 

aprovado por unanimidade não conceder a isenção do IMT – Imposto Municipal sobre 

Imóveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Fl. 

__________   

2009.04.30 

 
Livº. 08 

 
 
 

                MUNI CÍPIO DE MOIME NTA DA BEIRA  
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL    

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 
 

 

 

285

---- Seguiu-se o ponto dois da ordem do dia: Apreciação, Discussão e votação da 

Prestação de Contas da Câmara Municipal, relativas ao exercício de 2008. ---------------------

----- O Presidente fez uma apresentação do ponto de vista político destas contas, onde 

afirmou que o resultado seria óptimo caso não houvesse factores que levam a um 

incumprimento, ainda assim atingiu-se um cumprimento do previsto na ordem dos 60%. ----

----- Os municípios do interior dependem quase na sua totalidade de verbas do estado e 

dado que o último Orçamento de Estado foi muito cauteloso, também nós fomos 

prejudicados na atribuição de verbas. O pacote nacional previsto e que deveria ter sido 

libertado a tempo e horas (QREN). Quando estes atrasos acontecem também a câmara 

fica prejudicada na execução do seu exercício, dada a sua dependência. ------------------------

----- Para que se possa ter uma noção, há ainda dinheiro de obras que não recebemos, por 

exemplo o dinheiro para pagamento dos prolongamentos escolares ainda não nos foi 

entregue, depois como é óbvio, há reflexos nas contas. Há muitas situações em que 

primeiro se paga e só depois vem a subsidiação prevista.---------------------------------------------

----- Outra situação que nos complicou o previsto foi o incumprimento do Ministério da 

Educação, relativamente à construção do Pavilhão Gimnodesportivo, dado que estávamos 

a contar com aquela verba. Já para não falar do preço a que foi pago o combustível 

durante o ano de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Educação, Cultura e Acção Social foram uma constante preocupação, há matérias 

onde independentemente da conjuntura não pode deixar de se investir. No futuro questões 

como as dos lixos têm que ser ponderadas, dado que os custos de uma cidade como 

Lisboa, são completamente diferentes dos custos aqui, lá fica muito mais barato e nós não 
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temos culpa de viver no interior. ------------------------------------------------------------------------------

----- O futuro trás novos desafios, o investimento tem que ser muito mais criterioso, tanto o 

estado como as câmaras têm que ter mais cuidados. Apostar em energias alternativas para 

aquecer os espaços municipais é o caminho para reduzir a factura (esta é uma das nossas 

apostas entre muitas). -------------------------------------------------------------------------------------------

----- A autarquia promoveu muitos projectos durante este ano que trouxeram gastos, bem 

como a aquisição de terrenos (que é um trabalho de base que ninguém vê, mas que está 

lá). Para além disto tivemos que envolver-nos em obras e outras coisa que não eram da 

nossa competência, para que o serviço ficasse bem feito (exemplo disso foi a estrada da 

Vila da Rua). A Barragem da Nave tem sido outro investimento (estudo base), estamos a 

perspectivar uma intervenção no Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). ------------------------------

----- Tudo isto tem ainda que ser conciliado com o plano de pagamento de dívida aos 

fornecedores, tem também que ser avaliado o impacto anual de outros compromissos 

(plurianuais). Isto vai obrigar-nos a uma monitorização diária das finanças da Autarquia.-----

----- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, fez a apresentação técnica do documento e 

explicou que este tipo de apresentação serve para que saibamos o que se recebeu e o que 

se pagou em 2008. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- A receita corrente, referiu o orador foi a maior de sempre, sendo que a fatia de receitas 

próprias foi de 21%. As transferências ou seja tudo o que é Orçamento Geral do Estado e 

as Participações Comunitárias foram na ordem dos 67%. ---------------------------------------------

----- A receita cobrada foi a segunda maior de sempre, sendo atingido em 61% de 

realização. A despesa corrente andou na ordem dos 51%, já a de capital rondou os 49%, 
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atendendo a uma realização total de 61%. É de considerar que os encargos de 

funcionamento (pessoal, mais bens e serviços) significam cerca de 39%. As horas extra, 

baixaram para valores muito reduzidos, desde 2005 baixaram 50%. O investimento 

significou 40% da despesa total (média dos 308 municípios foi 38%. ------------------------------

----- Na poupança corrente houve um ganho de 908 mil euros (esta meta foi a melhor dos 

últimos 7 anos). Há que salientar que foi gerado lucro nos proveitos e ganhos de 2008. -----

----- O Vereador José Eduardo, tomou a palavra para deixar duas ideias de rejeição: 

Mantém-se a tendência e as críticas que temos feito, dado que de forma estrutural a 

situação é preocupante; para além disto há uma agravante, pois nos últimos 4 anos o 

ganho corrente é inferior ao ano de 2005. Como vai poder realizar o que quer que seja 

nesta situação a autarquia? Não só temos que ser selectivos, como tem que se recusar 

alguns investimentos, até porque a forma como têm sido usados os meios leva-nos a uma 

situação próxima da ruptura. -----------------------------------------------------------------------------------

----- O rigor vai levar anos a programar, e a divergência de valores que se falou, segundo o 

orador, “não foi apenas um problema de fim de contas, a dívida da Câmara não é 

documentalmente apresentada, formalmente são 10 milhões de euros, mas há a que não 

temos conhecimento”. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ninguém sabe dizer qual é o real valor da dívida, a verdade é a constante nos 

documentos, mas na verdade aqui o que conta é o valor que lá se coloca. -----------------------

----- O membro João Chiquilho, não pode deixar de reparar na declaração de voto do 

Partido Socialista, que afirma que existem valores dos quais não temos conhecimento, 
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claro que pode haver visões diferentes, mas aqui o orador gostava de saber o que se 

passa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este interveniente discorda do princípio do utilizador pagador, na medida em que 

depois de passarmos para um processo desses os impostos deixariam de ter sentido. -------

------ O Presidente da Junta de Freguesia de Peva, diz que se de facto há aqui uma 

simulação, tem que se averiguar o que se passa. Pede ao Presidente que lhe sejam 

prestados esclarecimentos. Acredita ainda este Presidente que a dívida não é da 

responsabilidade das Freguesias, dado que a elas lhe cabe muito pouco, em Moimenta é 

que há endividamento, alega o Sr. Jorge. Os Presidentes de Junta “são uns pobres 

coitados”. Vai abster-se este elemento, dado que a documentação lhe chegou às mãos 

muito tarde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Cristiano Coelho usou da palavra para falar sobre as questões que foram 

levantadas relativas ao fecho de contas, imaginou este membro que quando se vem a uma 

reunião de fecho de contas, vimos preparados para fazer uma avaliação da percentagem 

de cumprimento do previsto (orçamento) e para fiscalizar as eventuais falhas de registo que 

possam haver ou colocação em locais diferentes do que efectivamente deveria aparecer. 

Serve ainda para exercer o poder de fiscalização caso haja irregularidades. Assim disse: 

“depois de já se ter levantado a questão da irregularidade, tem que se provar alguma coisa, 

por isso é necessário que se diga o que efectivamente está a acontecer, caso quem acusa 

não o faça, passa a ser uma acusação infundada.” ------------------------------------------------------

----- “As acusações que aqui são feitas, são gravíssimas é por isso importante que se 
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identifique o que está mal, quem critica tem que o provar, só depois pode responder o alvo 

das acusações. Espero que quem o disse tenha a coragem de dizer aqui o que se passa”.--

----- O Presidente da Junta de Paçô, entende que as Freguesias receberam muito pouco, o 

que é mau, segundo a sua análise do autarca. -----------------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia Municipal, fez referências ao endividamento da Câmara 

Municipal, entendendo que deve haver alguma solidariedade com alguns sectores do 

endividamento, há coisas nas quais não podemos deixar de investir. É a primeira vez que a 

aquisição de bens e serviços vem muito especificada, “gostei da explicitação que nos foi 

dada”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao cumprimento do exercício, entende o orador que tem sido dado aval para 

créditos no sentido de se concretizarem algumas obras importantes, o caminho tem sido 

conscientemente escolhido por todos nós. -----------------------------------------------------------------

----- O Presidente deu de seguida os seguintes esclarecimentos: “Este foi um ano de 

grande subcarga (ETAR, muitas despesas, resíduos, águas residuais e transportes 

escolares). Foi um volume muito maior do que aquele que tínhamos”. Houve a necessidade 

de se estruturar tudo já a planear este ano em que se começa a reestruturar a divida, em 

determinada altura não havia dotação orçamental suficiente. -----------------------------------------

----- Poderá ainda falar-se em processos que decorrem em Tribunal contra a autarquia e 

que não sabemos qual será o desfecho, agora ainda há muitos caminhos para onde se 

pode olhar no sentido de conseguir uma maior salubridade das finanças da autarquia, 

ainda agora andamos a negociar a questão das eólicas que podem vir a ser uma forte fonte 

de financiamento da autarquia. --------------------------------------------------------------------------------
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----- O Senhor Vice-Presidente, veio também sossegar todos os intervenientes, quanto à 

inscrição de todas as verbas, garantindo que é muito difícil que o software dê os valores 

mal, na medida em que está programado para alertar quando há um erro. Contudo e 

depois das graves acusações feitas, queremos saber quais são as dívidas e onde estão 

esses montantes? -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Pede contudo, que não se duplique as dívidas para se atingir determinados valores. ---

----- O Vereador José Eduardo, disse não querer polemizar, não tem qualquer interesse em 

faze-lo e afirma que o que referiu foi que, a dívida é 1 milhão de euros superior ao 

apresentado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “A declaração de voto feita na reunião de Câmara pelo Partido Socialista, não tem 

nada a ver com isto”. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Refere ainda que fala da dívida inscrita para a ADSE e ATMAD, que tem um 

determinado valor em Dezembro e agora na prestação de contas tem um valor distinto. -----  

----- O Vice-Presidente, voltou a usar da palavra para explicar que há determinadas verbas 

que para além de serem imprevisíveis nós não as podemos controlar, como é o caso da 

ADSE, nós não podemos proibir um funcionário de ir ao médio (nem o podemos proibir a 

ele nem à família), mas depois temos que pagar. Para Além disto, só depois de entregues 

todas as dotações orçamentais é que podem ser finalizadas as contas e mesmo que 

houvesse aí as diferenças que alega na inscrição das verbas, não são nada próximas de 1 

milhão de euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Depois de debatido este ponto, foi levado a votação, sendo aprovado por maioria com  

22 (vinte e dois) votos a favor e 9  (nove)abstenções. -------------------------------------------------- 
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----- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a  

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

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