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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

FREIXO DE ESPADA À CINTA, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO 
DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.  

 
                                                                        

------- Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e treze, pelas vinte 
horas e trinta minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu, 

em sessão ordinária, a Assembleia Municipal deste Concelho, sob a Presidência 
do Senhor António Augusto Guerra Nunes dos Reis, coadjuvado pelos Senhores 

Joaquim Vítor Bento Pereira, Primeiro Secretário e Ana Isabel Chiote Lopes 
Vargas, Segunda Secretária, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------- 
 

------UM – Período de Antes da Ordem do Dia.-------------------------------------- 
 

------DOIS – Período da Ordem do Dia.------------------------------------------------ 
 

------DOIS PONTO UM – Aprovação da ata da sessão anterior. ------------------ 
 

------DOIS PONTO DOIS – Apreciação da Atividade Municipal e Situação 
Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
------DOIS PONTO TRÊS - Informação de compromissos plurianuais 

assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pela 
Assembleia Municipal na sessão ordinária de dezembro de 2012 – Tomada de 

conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
------DOIS PONTO QUATRO – Proposta de abertura de concurso para 

concessão da exploração do bar das Piscinas Municipais de Freixo de Espada 
à Cinta – Discussão – Votação. ----------------------------------------------------------- 

 
------- DOIS PONTO CINCO - Proposta de Adesão ao Pacto dos Autarcas da 

CIMDOURO – Discussão – Votação. --------------------------------------------------- 
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------- DOIS PONTO SEIS - Proposta de Segunda Revisão ao Orçamento da 
Receita, Orçamento da Despesa e Plano Plurianual de Investimentos para o 
ano de 2013 – Discussão – Votação. ----------------------------------------------------- 

 
------- Efetuada a chamada, verificou-se que não estavam presentes os membros 

Senhoras Ana Luísa Silva Peleira, Sofia Lorete Pintado Pires Manso e Senhor José 
Manuel Bento Pereira. ----------------------------------------------------------------------- 

---------Dada a sua qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Ligares, foi 
decidido, pelo Senhor Presidente Assembleia Municipal, mandar comunicar a 

respetiva falta à Assembleia de Freguesia de Ligares.----------------------------------- 
-------- Verificada a existência de quórum, pelo Senhor Presidente da Assembleia 

foi declarada aberta a sessão, eram vinte horas e quarenta e cinco minutos, 
passando-se, de imediato, ao Período de Antes da Ordem do Dia. ---------------------- 

 
 

UM – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
------- O Período de Antes da Ordem do Dia iniciou-se com a leitura do seguinte 

expediente:------------------------------------------------------------------------------------- 
 

------- Missiva do membro Senhora Sofia Lorete Pintado Pires Manso solicitando 
a justificação da falta à sessão anterior. --------------------------------------------------- 

------- Missiva do membro Senhora Ana Luísa Silva Peleira solicitando a 
justificação da falta à sessão anterior. ----------------------------------------------------- 

------- Convite para a cerimónia de abertura da XXX Feira de S. Pedro. ------------- 
------- Convite do Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para a 

cerimónia de atribuição do grau de Doutor Honoris Causa ao Professor Luís 
Valente de Oliveira. -------------------------------------------------------------------------- 

 
------- Seguidamente, solicitou a palavra o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal que referiu: “ Gostaria de tecer umas breves considerações 

relativamente à intervenção do membro Senhor António Morgado na última 
Assembleia Municipal em que questionava algumas coisas, pelo que julgo 

importante dar-lhe resposta, depois de ter analisado a sua intervenção. -------------- 
------- Depois de ter feito aquela intervenção relativamente à Congida, à qual lhe 

foi dada resposta, uma das perguntas era a de saber onde estavam as mesas. Fui 
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saber e elas estão no Estaleiro Municipal. Se, eventualmente, as quiser ver poderá 

dirigir-se ao Estaleiro Municipal e pedir ao fiel de armazém que lhas mostre 
porque elas estão lá. Se estão todas, não sei. --------------------------------------------- 
------- O Senhor disse também que votaram a favor da ligação da Avenida 

Combatentes do Ultramar e Emigrante mas que não tinha lá a Fonte de Vale de 
Igreja. Os projetos são diferentes, são dois projetos, são duas candidaturas, um foi 

para a ligação das duas Avenidas, que teve candidatura a um programa o ON2 e o 
outro foi a trasladação da Fonte que foi financiada pelo PRODER. Portanto, são 

duas candidaturas diferentes, dois projetos diferentes. Aliás, isso é um descuido da 
sua parte porque passou na sua mão a aprovação em ata, na reunião de Câmara, 

dos dois projeto e facilmente se veria que são diferentes. ------------------------------ 
------- Depois faz uma crítica. Das várias coisas que disse e já lhe foi respondido, 

uma das críticas era que na minha Vila só os corredores centrais é o que se enfeita. 
Não! De forma nenhuma pactuo com isso. Nos oito anos em que estamos na 

Câmara Municipal, o que temos feito não são enfeites, são intervenções de fundo. 
Intervenções de fundo nas Freguesias e intervenções de fundo na Vila, como as 
que ainda agora estão a decorrer. Isso não tem nada a ver com enfeites mas sim 

com intervenções de fundo. Aliás essa crítica poderia ter sido feita ao mandato 
anterior, ou melhor, ao Presidente da Câmara cessante, a qual o Senhor apoiou nas 

Assembleias Municipais. -------------------------------------------------------------------- 
------- Não fomos nós, por exemplo, que andámos a espalhar brulho nas 

Freguesias. Nas Freguesias foi-se tapando os olhos às pessoas com um 
betuminoso que teve que ser removido logo a seguir quando nós tomámos conta 

da Câmara. Haveria vários exemplos que lhe poderia dar que iriam com certeza 
também prejudicar outros que também cá estiveram mas, o mais importante é que 

o Senhor era membro da Assembleia e nunca se lhe conheceu uma intervenção 
que fosse acerca disso. ----------------------------------------------------------------------- 

------- Depois aquela questão da ameaça dos mosquitos e o estaleiro. De facto, em 
Freixo, começa a ser difícil fazer um estaleiro, não é fácil encontrar sítios para que 

qualquer empreiteiro, seja ele qual for e são vários aqueles que têm feito obra em 
Freixo, mesmo até aqueles que fazem intervenções na EDP e que de facto se vêm 
agora com dificuldades e por força das intervenções que temos vindo a fazer em 

todos os locais. Portanto, torna-se cada vez mais difícil arranjar estaleiro, porque 
os únicos sítios que estão sem asfalto, ou sem pavimentação são uma zona que 

está junto à bacia de retenção que está feita no Bairro de Vale de Igreja e junto à 
rotunda a Norte da Vila que o espaço ficou ainda por resolver relativamente à 

expropriação dos Lousadas. Tenho intenção, se eventualmente viermos a chegar a 
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acordo, de haver ali uma permuta de terreno de forma a que aquela situação ali se 

modifique e fique mais enquadrável, havendo uma permuta de terrenos entre a 
Câmara e os Lousadas. Julgo que quando tiverem resolvido o problema das 
partilhas definitivamente será possível negociar ali uma permuta. -------------------- 

------- Relativamente aos mosquitos, aquilo é uma bacia de retenção, como a que 
está também junto ao campo de futebol e ao multiusos. Uma bacia que vai ter que 

ser tratada como qualquer outra. Aliás, connosco fazem-se cinco desinfestações 
por ano que são bastante caras e além de as fazermos na Vila e nas Freguesias 

fazemos também nas corriças e noutros sítios eventualmente problemáticos. Um 
deles será, com toda a certeza, esse. Será a única forma, não há outra solução. Ou 

fazemos a bacia de retenção e conseguimos garantir que problemas como aquele 
que se passou em dois mil e seis não aconteçam, ou então, com certeza estaremos 

vulneráveis a tudo isso. É preciso é que as coisas sejam tratadas.” -------------------- 
 

------- Seguidamente usou da palavra o membro Senhor António Manuel Morgado 
Tavares que referiu: “A Fonte da Faceira também nunca foi limpa, por isso é que 
falo apenas nos corredores centrais.” ------------------------------------------------------ 

 
------- Solicitou de novo a palavra o Senhor Presidente da Câmara que referiu: 

“Relativamente à Fonte da Faceira dou a mão à palmatória porque desconhecia a 
situação. Quanto à questão dos corredores centrais isso não é verdade porque já 

fomos nós que asfaltámos aquele espaço. A asfaltagem da Faceira foi a primeira 
obra que fizemos na Câmara. Em termos de asfaltamento foi a Faceira e portanto 

isso foi resolvido. ----------------------------------------------------------------------------- 
------- Relativamente ao chafariz, porque não é uma fonte, por acaso já fui vê-lo, 

vamos ter que o mandar limpar. Está bem preservado, não tem fissuras nem nada, 
está bom, têm é que se fazer uma limpeza e vamos faze-la.” --------------------------- 

------- Em relação à Fonte de Vale de Igreja, enquanto lá esteve estava toda suja e 
o Senhor nunca se queixou. Agora é assim, eu se fosse a vocês nem falava na 

Fonte porque a Fonte foi tão criticada, foi de tal forma badalada, mas neste 
momento as pessoas estão vergadas à evidência. A Fonte hoje é efetivamente 
património preservado e disponível para que as pessoas usufruam dele. 

Relativamente a isso nem tenho que me esforçar muito para debater essa 
situação.” -------------------------------------------------------------------------------------- 
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DOIS - ORDEM DO DIA 

 
------ DOIS PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO 
ANTERIOR. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 

sessão anterior, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter sido 
distribuída previamente a todos os Membros. -------------------------------------------- 

------- Os membros Senhora Ana Luísa Silva Peleira, Sofia Lorete Pintado Pires 
Manso e Senhor José Manuel Bento Pereira abstiveram-se em virtude de não 

terem participado na sessão a que a mesma se reporta. --------------------------------- 
 

 
------- DOIS PONTO DOIS – APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL 

E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO: ------------------------------------ 
 
------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento das informações sobre a 

atividade municipal e situação financeira do Município, nos termos do que 
preceitua a alínea e) do número um do artigo cinquenta e três da Lei número cento 

e sessenta e nove barra noventa e nove de dezoito de setembro, alterada e 
republicada pela Lei número cinco – A barra dois mil e dois de onze de janeiro. --- 

 
 

------- DOIS PONTO TRÊS - INFORMAÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2012 – TOMADA DE 

CONHECIMENTO; ------------------------------------------------------------------------ 
 

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação relativa aos 
compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 
concedida pela Assembleia Municipal, na sessão ordinária de abril de dois mil e 

doze. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

------- Sobre este ponto da ordem do dia solicitou a palavra o membro Senhor 
António Manuel Morgado Tavares que referiu: “No meu entender não me parece 
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nem moral, nem ético, nem correto estar a assumir um compromisso para dois mil 

e catorze.” ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Usou de seguida da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

que referiu: “ Nós já discutimos aqui os chamados compromissos plurianuais. 
Quando se faz um contrato de avença, por exemplo, como é o caso da advogada, 

se o contrato tem o início em março, vale para este ano e para o ano seguinte. Se, 
por exemplo a Câmara fizer um contrato de arrendamento durante dois anos, isto é 

um compromisso plurianual.--------------------------------------------------------------- 
------- O que se passa é que com esses compromissos plurianuais, antigamente não 

havia problemas nenhuns, mas desde o ano passado passou a ser obrigatório que 
esses compromissos plurianuais fossem decididos pela Assembleia. A Assembleia 

discutiu esse problema e, no âmbito duma autorização genérica, autorizou a 
Câmara a fazer esses compromissos plurianuais, naturalmente com a obrigação de 

trazer ao conhecimento da Assembleia tudo o que se passasse entre Assembleias 
para que a Assembleia tomasse conhecimento e decide-se, favorável ou 
desfavoravelmente.” ------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------- DOIS PONTO QUATRO - PROPOSTA DE ABERTURA DE 
CONCURSO PARA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO BAR DAS 

PISCINAS MUNICIPAIS DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 
DISCUSSÃO – VOTAÇÃO. -------------------------------------------------------------- 

 
------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal foi presente uma proposta 

de abertura de concurso para concessão da exploração do bar das piscinas 
municipais de Freixo de Espada à Cinta e que aqui se dá por integralmente 

transcrita ficando em exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------- Usou de seguida a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que 
referiu: “Relativamente a este ponto tem a ver com uma opção que nós vamos 

tomando conforme é a procura. No fundo, a Câmara, se eventualmente, houver 
interessados e que haja manifestação de interesse, a Câmara vai abrindo, como o 

fez no passado e como o vai fazendo relativamente aos bares , tais como o Bar da 
Congida e o Bar das Piscinas. -------------------------------------------------------------- 
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------- Este concurso é relativo ao Bar das Piscinas Municipais, já que o anterior 

concurso que foi aberto ficou deserto. Neste momento há interessados e estamos a 
propor abrir o concurso, e esperamos que a pessoa que ganhar o concurso que 
mantenha o Bar aberto durante muito tempo, porque isso é sinal de que os 

Munícipes terão à disposição nas Piscinas um Bar que é devidamente explorado, 
sendo certo que tem estado a ser explorado, ainda que minimamente, pela Câmara. 

A Câmara, dentro daquilo que são as possibilidades dos funcionários que lá tem 
vai atendendo no Bar mas, numa situação que entendemos que não é 

possivelmente aquela com maior eficácia. Por isso mesmo, logo que nos foi dado 
conhecimento que há privados eventualmente interessados, aí estamos nós a 

colocar em concurso.” ----------------------------------------------------------------------- 
 

------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a abertura do 
concurso em título referenciado bem como o programa de concurso e caderno de 

encargos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

------- DOIS PONTO CINCO - PROPOSTA DE ADESÃO AO PACTO DOS 
AUTARCAS DA CIMDOURO – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO. ------------------- 

 
------- Presente para efeitos de análise discussão e votação uma proposta de adesão 

ao pacto dos Autarcas da CIMDOURO, e que aqui se dá por reproduzida ficando 
um exemplar da mesma arquivada na pasta anexa ao livro de atas. ------------------- 

 
------- Usou de seguida a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que 

referiu: “Este Pacto de Autarcas tem a ver com a adesão de todos os Municípios 
para compromissos ambientais que eventualmente vêm espelhados na proposta, é 

uma coisa que nos vai trazer obrigações mas, obrigações essas que serão dentro 
das nossas possibilidades, não vai ser uma coisa rígida mas fazer o possível para 

conseguir cumprir com algumas obrigações ambientais que são importantes. ------- 
------- É uma declaração de intenções de boas práticas. Relativamente a esta 
situação acho que seremos capazes de não na totalidade, mas, pelo menos, numa 

grande parte ir cumprindo, sendo certo que também nos terão que ser postos à 
disposição meios no próximo quadro comunitário de apoio para que isto possa ser 

implementado e possa ser cumprido. É sem dúvida o iniciar de um compromisso 
importante face a todas estas situações ambientais e climáticas e que na proposta 

vêm explanadas.” ---------------------------------------------------------------------------- 
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------- Depois de devidamente analisada a proposta, a Assembleia Municipal 
deliberou por unanimidade aprovar a adesão do Município ao Pacto dos Autarcas 
da CIMDOURO, mais deliberando ainda propor o Senhor José Manuel Caldeira 

Santos, Presidente da Câmara, para, em representação do Município de Freixo de 
Espada à Cinta, subscrever o “Pacto dos Autarcas”. ------------------------------------ 

 
 

------- DOIS PONTO SEIS - PROPOSTA DE SEGUNDA REVISÃO AO 
ORÇAMENTO DA RECEITA, ORÇAMENTO DA DESPESA E PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2013 – 
DISCUSSÃO – VOTAÇÃO. -------------------------------------------------------------- 

 
------- Presente para efeitos de análise, discussão e votação uma proposta de 

segunda Revisão ao Orçamento da Receita, Orçamento da Despesa e Plano 
Plurianual de Investimentos para o ano de dois mil e treze e que aqui se dá por 
reproduzida ficando um exemplar das mesmas arquivado na pasta anexa ao livro 

de atas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

------- Usou de seguida a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que 
referiu: “Esta revisão prende-se mais propriamente com a aquisição de 

equipamento informático para o novo Quartel das Forças de Segurança. O 
equipamento não pode ser integrado na obra e não estava prevista no orçamento 

esta aquisição de equipamentos. Por isso mesmo, está a ser criada uma nova 
rubrica. Há também um reforço para a construção e grande reparação de 

arruamentos na Vila porque é necessário, visto a verba estar esgotada, reforçá-la 
com noventa mil euros. São estas as situações das revisões em apreço. -------------- 

------- Relativamente ao orçamento da despesa há aqui algumas situações que 
também são de despesa corrente e que também começam a ficar esgotadas, como 

é o caso das despesas com pessoal, despesas com água que também é reforçado, 
depois aquisição de serviços de limpeza, higiene, comunicações, transportes, 
publicidade e outros. Há aqui a reforçar cento e sessenta e cinco mil euros. Para 

instituições sem fins lucrativos é necessário um reforço de vinte e quatro mil euros 
que tem a ver com alguma associação que não tem rúbrica dotada para poder ser 

executada. Também nas construções diversas, viadutos, arruamentos, obras 
complementares e equipamento informático que também está a ficar esgotado é 

preciso reforçar.” ----------------------------------------------------------------------------- 
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------- Usou de seguida da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

que referiu: “Permito-me só chamar a atenção de que o total da proposta é de 
quinhentos mil euros, sendo cem mil relativo a despesas de capital de que o 
Senhor Presidente já falou e os quatrocentos mil relativos a despesas correntes, 

das quais as mais importantes têm a ver com o subsídio de férias e natal sessenta e 
cinco mil euros, depois água cento e trinta mil euros. Estas são as duas rúbricas 

mais significativas.” -------------------------------------------------------------------------- 
 

------- Usou de novo a palavra o Senhor Presidente da Câmara que referiu: 
“Relativamente a esta questão do subsídio de férias eu queria apenas realçar que 

foi um esforço significativo do Município para poder pagar. Aliás não tínhamos 
dotação para poder pagar na totalidade, se não teríamos pago na totalidade mas, 

mais importante é que o Município está a pagar o subsídio de natal que de outra 
forma não o pagaria. O subsídio de natal estava programado para o mês de 

Novembro, em que eventualmente também nos comprometíamos em pagar 
empréstimos bancários. Normalmente nos meses de junho e novembro não 
tínhamos amortizações, portanto, criou-nos aqui algum embaraço, principalmente 

com o pessoal da escola que relativamente ao pessoal da Câmara é pessoal que 
nós tínhamos que suportar e o pessoal da escola é pessoal relativamente ao qual 

nos vai sendo transferido o dinheiro. Estamos a adiantar dinheiro que ainda não 
recebemos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------- A Câmara de Freixo fez um esforço adicional para suportar o subsídio de 
natal, o município foi sujeito a um esforço grande porque também o Governo, com 

toda a certeza, não vai transferir para a Câmara, principalmente os vencimentos 
que são superiores aos seiscentos euros, não vai transferir para a Câmara o 

subsídio de natal por inteiro, isso é sem dúvida nenhuma, para nós, com as 
dificuldades financeiras que vamos atravessando um esforço que acho que é de 

louvar, porque de facto são os Municípios mais pequenos e são os Municípios que 
eventualmente têm mais dificuldades que se debateram com maior dificuldade.” – 

 
------- Não havendo outras intervenções a registar foram as propostas de segunda 
revisão ao Orçamento da Despesa, Orçamento da Receita e Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de dois mil e treze postas à votação tendo as mesmas 
sido aprovadas por unanimidade com as abstenções dos membros Senhoras Ana 

Luísa Silva Peleira, Maria da Conceição Roque Ferreira Lopes Fresco e Senhores 
Ivo André Quintas Palmeirão, António Manuel Morgado Tavares, Armando 

Augusto Lopes e Fernando Augusto Canhoto. ------------------------------------------- 
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------- Usou de seguida da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

que referiu: “Eu não sei se esta é a última sessão da Assembleia da atual 
legislatura. Se não for cá nos encontraremos em setembro. Se for gostaria, desde 
já, de lhes agradecer aos Senhores Deputados e ao Executivo toda a colaboração 

que me deram para poder conduzir estas sessões a contento. Gostaria também de 
dizer-vos que neste segundo mandato foi, como no primeiro, um prazer ter-vos 

como companheiros. Muitos de nós, eventualmente, poderão cá estar ou não estar 
na próxima Assembleia. Aqueles que cá estiverem, a partir da nova Assembleia 

voltar-se-ão a encontrar. E aqueles que não estiverem o meu muito obrigado, uma 
vez mais e até sempre. Já agora, se me permitem um apelo final. Provavelmente, 

muitos dos presente participarão ativamente na campanha eleitoral. Faço votos 
para que ela decorra dentro daquilo que é saudável, para que decorra uma 

campanha, calorosa, com discussão de ideias, enfim com aquilo que politicamente 
chamamos com luta, mas uma luta saudável e, portanto, que tudo termine em bem. 

Muito obrigado.” ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

-----------------PERÍODO RESERVADO AO PÚBLICO---------------------------- 
 

------- Finda a ordem de trabalhos, foi, nos termos regimentais, aberto um período 
destinado à intervenção do público, não havendo intervenções a registar. ----------- 

 
------- APROVAÇÃO EM MINUTA: - Nos termos do número três do artigo 

noventa e dois da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove de 
dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco – A barra dois 

mil e dois de onze de janeiro, e para efeitos do disposto no artigo noventa e um do 
mesmo normativo legal, foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta os 

textos das presentes deliberações. ---------------------------------------------------------- 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 


