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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

FREIXO DE ESPADA À CINTA, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO 

DE FEVEREIRODO ANO DE DOIS MIL E QUINZE.  

 

                                                                        

------- Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, 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 António Augusto Afonso, 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 2013 – Tomada de 

conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- DOIS PONTO QUATRO – Informação sobre acompanhamento do 

Programa I do PAEL – Esclarecimentos adicionais – Tomada de 

conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 

 

 

 

2 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Ata nº 01/2015 

Reunião de 28/02 

 

     Pág.       

 

------- DOIS PONTO CINCO – Fundo de Regularização Municipal – 

Afetação dos Recursos – Art.º 67º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro – 

Tomada de conhecimento. ----------------------------------------------------------------- 

 

------- DOIS PONTO SEIS – Proposta de Primeira Revisão ao Orçamento da 

Despesa, Receita e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2015 – 

Discussão – Votação. ------------------------------------------------------------------------ 

 

------- DOIS PONTO SETE – Atribuição de Apoios às Juntas de Freguesia do 

Concelho – Proposta – Discussão – Votação. ------------------------------------------ 

 

------- DOIS PONTO OITO – Exercício da suspensão da obrigação de 

apresentação da proposta de PAM a solicitar ao FAM, conforme disposto no 

n.º 1 do art.º 52º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto – Tomada de 

Conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------- Efetuada a chamada, verificou-se que não estava presente o membro Senhor 

Ademar Bento, Presidente da Junta de Freguesia de Ligares, tendo o Senhor 

presidente da Assembleia Municipal referido que fosse dado conhecimento da 

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:------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- E-mail do membro Senhor Armando César Lopes Fresco solicitando 

justificação da falta à sessão ordinária do mês de dezembro. -------------------------- 

------- Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre 

“Restruturação do Setor das Águas – Debate Público”. --------------------------------- 

------- Convocatória da Associação Nacional de Municípios Portugueses para o 

XXII Congresso. ------------------------------------------------------------------------------ 
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------- Missiva da Assembleia Municipal de Lagos sobre “Fim dos Contratos 

Emprego-Inserção (CEI). -------------------------------------------------------------------- 

------- Missiva da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens enviando diversos 

documentos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ofício da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta solicitando a 

agendamento de assuntos para a presente sessão. ---------------------------------------- 

 

------- Seguidamente solicitou a palavra o membro Senhor Nuno Ferreira que 

referiu: “Gostaria de perguntar à Senhora Presidente se o Município está a 

participar no certame que está a decorrer desde o dia 25 de fevereiro até ao dia 01 

de março a BPL, Bolsa de Turismo de Lisboa, onde a CIMdouro está presente, tal 

como alguns Municípios, designadamente, Vila Real, Sabrosa e Lamego, 

apresentando produtos regionais tais como vinho e azeite. Acho que é uma Feira 

que é bastante boa para a divulgação do Turismo que é algo que a nós também nos 

interessa. Por isso, gostaria de saber se o Município está a participar e se sim em 

que moldes e se não está o porquê dessa não participação porque acho que era um 

bom tónico para nos podermos também divulgar o Concelho, uma vez que é uma 

Feira com o exponencial que tem”. ------------------------------------------------------- 

 

------- Usou de seguida da palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal que 

referiu: “Não, Freixo não está mas tal como não está Freixo também não está 

Moncorvo, não está Foz Côa, não estão uma série de Municípios, não há nenhuma 

razão especial para não estarmos mas, também não tínhamos grandes condições, 

embora tenhamos folhetos e coisas de Freixo. Estamos representados através da 

CIM, agora um espaço só com produtos de Freixo não está lá mas, estamos 

representados através da CIM”. ------------------------------------------------------------   

 

 

DOIS - ORDEM DO DIA 

 

 

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

ANTERIOR. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos 

Senhores Deputado Armando César Lopes Fresco e Senhora Sofia Lorete Pintado 
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Pires Manso, em virtude de não terem participado na sessão a que a mesma se 

aprovar a ata da sessão anterior. ------------------------------------------------------------ 

 

 

------- 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 c) do número dois do artigo vinte e cinco da Lei número setenta 

e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ------------------------------------ 

 

 

------- DOIS PONTO TRÊS - INFORMAÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 

SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2014 – TOMADA DE 

CONHECIMENTO. ------------------------------------------------------------------------ 

 

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento de que não houve 

compromissos plurianuais, assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

concedida pela Assembleia Municipal na sessão ordinária de dezembro de dois 

mil e catorze, desde a última sessão até esta data. --------------------------------------- 

 

 

------- DOIS PONTO QUATRO – INFORMAÇÃO SOBRE 

ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA I DO PAEL – 

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS – TOMADA DE CONHECIMENTO.   

 

------- Presente uma informação sobre acompanhamento do Programa I do PAEL 

para efeitos de tomada de conhecimento e que aqui se dá por transcrita, ficando 

um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ------------------- 

 

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação em apreço. --- 
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------- DOIS PONTO CINCO – FUNDO DE REGULARIZAÇÃO 

MUNICIPAL – AFETAÇÃO DOS RECURSOS – ART.º 67º DA LEI N.º 

73/2013, DE 03 DE SETEMBRO – TOMADA DE CONHECIMENTO. -------- 

 

------- Presente uma informação sobre o Fundo de Regularização Municipal – 

Afetação dos Recursos com base no art.º 67º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 

setembro para efeitos de tomada de conhecimento e que aqui se dá por transcrita 

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

 

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação em apreço. --- 

 

 

------- DOIS PONTO SEIS – PROPOSTA DE PRIMEIRA REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA, RECEITA E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2015 – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO. -- 

 

------- Presente uma proposta de Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa, 

Receita e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de dois mil e quinze e que 

aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa 

ao livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Seguidamente foi cedida a palavra à Senhora Presidente da Câmara que 

referiu: “A Proposta de revisão tem a ver com os quinhentos mil euros é um 

aumento na receita e na despesa porque chegou a vez do Quartel da GNR. Foi 

assinado o protocolo, ainda não está aqui o original porque foi para o Senhor 

Secretário de Estado o aprovar e vamos atribuir esta verba até aos quinhentos mil 

euros para podermos fazer as obras lá em cima no Quartel da Guarda Fiscal na 

Costa. Deve-se a isso o aumento. ----------------------------------------------------------- 

------- Os vinte e cinco mil euros estavam classificados economicamente, estavam 

mal, já existia só que a rúbrica não era a adequada. ------------------------------------- 

------- Os cento e cinquenta e dois mil euros é o aumento, nós tínhamos a rúbrica 

aberta com mil euros, porque tem a ver com uma candidatura para a iluminação 

pública através da Cimdouro que fizeram no overbooking. ---------------------------- 

------- Este valor tirámos dos juros porque essa rúbrica estava empolada para 

reforçarmos esta da iluminação”. -----------------------------------------------------------  
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------- Usou de seguida da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

que referiu: “Já agora uma questão que acho que é de interesse para toda a gente, 

relativamente à obra no Quartel da Guarda Fiscal, que é para a Guarda 

Republicana. A comparticipação dos quinhentos e poucos mil euros é uma 

comparticipação parcial ou abrange a totalidade do custo da obra e portanto, a 

Câmara não tem qualquer encargo?”. ------------------------------------------------------ 

 

------- Pela Senhora Presidente da Câmara foi referido que a verba atribuída cobre 

a totalidade da obra.-------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta de Primeira 

Revisão ao Orçamento da Despesa, Orçamento da Receita e Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de dois mil e quinze posta à votação, tendo a mesma 

sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

 

 

------- DOIS PONTO SETE – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS JUNTAS DE 

FREGUESIA DO CONCELHO – PROPOSTA – DISCUSSÃO – 

VOTAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Presente uma proposta verbal de atribuição de apoios financeiros às Juntas 

de Freguesia do Concelho. ------------------------------------------------------------------ 

 

------- Seguidamente foi cedida a palavra à Senhora Presidente da Câmara 

Municipal que referiu: “A Câmara Municipal decidiu atribuir um apoio financeiro 

a todas as Juntas de Freguesia porque, se ajudamos uns ajudamos todos, a ajuda 

não pode ser muito grande mas, na medida do possível e o que pudermos ir 

fazendo também fazemos, então decidimos atribuir: ------------------------------------ 

------- Junta de Freguesia da União de Freguesias de Freixo de Espada à 

Cinta/Mazouco – Seis mil euros. ----------------------------------------------------------- 

------- Junta de Freguesia da União de Freguesias de Lagoaça/Fornos – Seis mil 

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

------- Junta de Freguesia de Poiares – Cinco mil euros. -------------------------------- 

------- Junta de Freguesia de Ligares – Cinco mil euros. -------------------------------- 

 

------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta aprovada por 

unanimidade dos membros presentes. ----------------------------------------------------- 
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------- Os Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia manifestaram o seu 

impedimento legal relativamente à Freguesia em questão tendo sido dado 

cumprimento ao estatuído no número quatro do artigo vinte e quatro do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatrocentos e 

quarenta e dois barra noventa e um de quinze de Março e alterado pelo Decreto-

Lei número seis barra noventa e seis de trinta e um de Janeiro. ----------------------- 

 

 

------- DOIS PONTO OITO – EXERCÍCIO DA SUSPENSÃO DA 

OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PAM A 

SOLICITAR AO FAM, CONFORME DISPOSTO NO N.º 1 DO ART.º 52º 

DA LEI N.º 53/2014, DE 25 DE AGOSTO – TOMADA DE 

CONHECIMENTO. ------------------------------------------------------------------------ 

 

------- Presente uma informação sobre o exercício da suspensão da obrigação de 

apresentação da proposta de PAM a solicitar ao FAM, conforme disposto no n.º 1 

do art.º 52º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto. ----------------------------------------- 

 

------- Seguidamente foi cedida a palavra à Senhora Presidente da Câmara que 

referiu: “Nós como outras Câmaras estaríamos obrigados a recorrer ao PAM, 

porque no FAM todos entramos, agora ao PAM não vai toda a gente só os que 

estão com a situação financeira mal, a partir de uma certa percentagem acima de 

dois e meio e nós teríamos que ir mas, como também já temos o PAEL podíamos 

pedir para não ir ao FAM. ------------------------------------------------------------------- 

------- Fomos a Lisboa eu e a Dr.ª Antónia, fomos recebidos pela Comissão do 

FAM e fomos expor a situação de Freixo e que não queríamos ir ao FAM, porque 

já temos um PAEL que nos pega por tudo e mais alguma coisa ir ao FAM 

ficaríamos um pouco pior e também não se justificava muito porque irmos ao 

FAM para negociar o quê? A dívida que temos estamos a pagar, os juros eram 

aqueles das Águas, resolvemos o problema, portanto negociar esses juros também 

já não temos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- Em relação a empréstimos não há nada a negociar porque os nossos 

empréstimos estão todos com um prazo muito longo, os mais antigos têm spreads 

muito baixos não vale a pena mexer neles, os que estão mais caros, os prazos é 

quinze anos, vinte anos, o que é que nós íamos negociar, não valia a pena, então 

eu disse-lhes, os spreads negociamos nós, já negociámos uma vez e os Bancos 
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estão abertos a continuar a baixar, para isso não vale a pena entrar no FAM só 

para negociar spreads, isso fazemos nós e eles entenderam e acharam que 

podíamos ficar de fora, se em qualquer altura a Câmara tiver necessidade pode ir 

lá, esperemos que não e então autorizaram-nos a que não fossemos”. ---------------- 

 

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------- 

 

  

-----------------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 

cinquenta e sete da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, e para efeitos do disposto no artigo cinquenta e seis do mesmo 

normativo legal, foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta os textos das 

presentes deliberações. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 


