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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
FREIXO DE ESPADA À CINTA, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE 
DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

 
 
------- Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, pelas 
dez horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu, em sessão 
ordinariamente, a Assembleia Municipal deste Concelho, sob a Presidência do 
Senhor Artur Afonso Nunes Neto Parra, coadjuvado pelos Senhores Aldina Maria 
Teixeira Massa, Primeiro Secretário e António José Gaspar Morgado, Segundo 
Secretário, 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 ordinária do mês de 
junho e da sessão extraordinária do mês de julho; ----------------------------------- 
 
------- 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 dois mil e 
dezassete – Ratificação; -------------------------------------------------------------------- 
  
------- DOIS PONTO QUATRO – Informação sobre acompanhamento do 
Programa I do PAEL e Reequilíbrio Financeiro a 20 de setembro de 2018 – 
Tomada de Conhecimento; ---------------------------------------------------------------- 
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------- DOIS PONTO CINCO – Informação nos termos do n.º 1 do artigo 56º 
da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro – Alerta precoce de desvios – Tomada 
de conhecimento; ---------------------------------------------------------------------------- 

 
------- DOIS PONTO SEIS – Empréstimo de médio e longo prazo – 
Substituição de dívida – Proposta – Discussão – Votação; ------------------------- 
 
------- DOIS PONTO SETE – Revisão do modelo de estrutura orgânica do 
Município de Freixo de Espada à Cinta – Aprovação da estrutura nuclear a 
implementar, definindo a correspondente unidade orgânica nuclear, base 
legal – Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro – Proposta – Discussão Votação; ------------------------------------------- 

 
------- DOIS PONTO OITO – Segunda alteração ao mapa de pessoal – 
Proposta – Discussão – Votação; --------------------------------------------------------- 

 
------- DOIS PONTO NOVE – Designação do júri do procedimento concursal 
para provimento de um cargo de direção intermédio de primeiro grau – 
Departamento de Planeamento, Obras e Urbanismo – Proposta – Discussão – 
Votação; 

 
------- DOIS PONTO DEZ – Definição da derrama a cobrar no exercício 
económico de 2019 – Proposta – Discussão – Votação; ------------------------------ 

 
------- DOIS PONTO ONZE – Definição da participação do IRS no exercício 
económico de 2019 – Proposta – Discussão – Votação; ------------------------------ 

 
------- DOIS PONTO DOZE – Definição da taxa municipal de direitos de 
passagem a cobrar no exercício económico de 2019 – Proposta – Discussão – 
Votação; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------- DOIS PONTO TREZE - Definição da taxa municipal sobre imóveis a 
cobrar no exercício económico de 2019 – Proposta – Discussão – Votação; ---- 
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------- DOIS PONTO CATORZE – Revisão do Regulamento Municipal de 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município 
de Freixo de Espada à Cinta – Proposta – Discussão – Votação; ----------------- 

 
------- DOIS PONTO QUINZE – Regulamento do Parque da Congida – 
Proposta de revogação – Discussão – Votação; --------------------------------------- 

 
------- DOIS PONTO DEZASSEIS – Projeto “Valorização Patrimonial e 
Paisagística do Espaço do Miradouro do Penedo Durão” – Certificado de 
reconhecimento de interesse para as populações ou para a economia local – 
Candidatura ao PDR 2020 – Proposta – Discussão – Votação; -------------------- 

 
------- DOIS PONTO DEZASSETE – Classificação como arvoredo de 
interesse público de um exemplar isolado da espécie FRAXINUS 
ANGUSTIFOLIA VAHL, situado próximo da Igreja Matriz de Freixo de 
Espada à Cinta, União de Freguesias de Freixo de Espada à Cinta e Mazouco, 
Freixo de Espada à Cinta – Comunicação da decisão de classificação (CFR. 
N.º 5 do art.º 16º da Portaria n.º 124/2014 de 24 de junho) – Tomada de 
conhecimento; -------------------------------------------------------------------------------- 

 
------- DOIS PONTO DEZOITO – António Augusto Guerra Massa – Missiva 
– Tomada de conhecimento; -------------------------------------------------------------- 

 
------- DOIS PONTO DEZANOVE – Câmara Municipal de Bragança – 
Certidão sobre “Tomada de posição sobre a conetividade interna e externa de 
Bragança – Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI)” – Tomada de 
conhecimento;  
 
 
 
------- Efetuada a chamada, verificou-se que estavam presentes todos os membros 
da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------- 
-------- Verificada a existência de quórum, pelo Senhor Presidente da Assembleia, 
foi declarada aberta a sessão, eram dez horas e quinze minutos. ---------------------- 
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------- 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 senhor Deputado António Nunes dos Reis solicitando a ausência 
por período inferior a trinta dias. ----------------------------------------------------------- 
------- Missiva da senhora Deputada Ana Mesquita solicitando a sua ausência por 
período inferior a trinta dias. ---------------------------------------------------------------- 
------- Missiva do senhor Deputado Zeferino Lemos solicitando a justificação da 
falta à sessão extraordinária do dia 05/07/2018. ----------------------------------------- 
------- Missiva da senhora Deputada Ana Luísa Peleira solicitando a justificação 
da falta à sessão ordinária realizada no dia 21/06/2018. -------------------------------- 
------- Proposta de Cristina Cruz para transcrição áudio de reuniões. ----------------- 
------- Missiva do Ministério da Administração Interna sobre a Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------- 
------- Moção da Assembleia Municipal de Bragança sobre a Inclusão no Plano 
Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) da conetividade 
interna e externa de Bragança. -------------------------------------------------------------- 
------- Moção da Assembleia Municipal de Montemor-o-Velho sobre o 
encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos. --------------------------------- 
------- Missiva do Munícipe José Fernando Vieira Martins solicitando um 
esclarecimento sobre a atribuição do subsídio escolar, que este ano não foi 
atribuído ao seu educando. ------------------------------------------------------------------  
------- Missiva do Munícipe Ivo Manuel Canhota Fortuna solicitando um 
esclarecimento sobre a atribuição do subsídio escolar, que este ano não foi 
atribuído ao seu educando. ------------------------------------------------------------------ 
------- Convite da Câmara Municipal de Bragança. -------------------------------------- 
------- Diversos Jornais e Revistas. ---------------------------------------------------------  
 
------- Foi de seguida cedida a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal 
para tecer alguns esclarecimentos sobre as missivas dos Munícipes Ivo Fortuna e 
José Vieira Martins às quais se referiu: “A Câmara está a atribuir o subsídio ao 
primeiro e segundo escalão que são os escalões que a Segurança Social atribui 
também às pessoas. --------------------------------------------------------------------------- 
------- O ano passado e no ano anterior atribuímos o subsídio até ao quarto escalão 
embora a Segurança Social só atribua o primeiro e o segundo, portanto, é algo que 
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a Câmara faz porque quer fazer não é obrigada a fazer isso, este ano está apenas o 
primeiro e segundo escalão, a Câmara poderá atribuir ao terceiro e quarto escalão 
mas não tem a obrigação de o fazer, esperemos que isto vá melhorando e aí 
chegamos a tudo e mais alguma coisa”. --------------------------------------------------- 
 
------- Seguidamente solicitou a palavra o senhor Deputado António Nunes dos 
Reis que referiu: “Queria levantar muito rapidamente quatro pontos. ---------------- 
------- O primeiro é apenas para dar uma informação. Realizou-se no dia vinte e 
dois de junho uma sessão ordinária, aliás a primeira sessão, da Assembleia da 
Comunidade Intermunicipal do Douro, como representante da Assembleia estive 
presente e gostaria de informar que essa sessão tinha quatro pontos, a aprovação 
do mapa de pessoal, as opções do plano para 2018/2021 e o orçamento para 2018, 
depois um outro ponto que era a prestação de contas de 2017, a primeira revisão 
ao orçamento para 2018 e a habitual autorização genérica para a realização de 
despesas plurianuais. ------------------------------------------------------------------------- 
------- Acontece que a reunião por motivo de instalações foi realizada no Museu 
do Douro e por necessidade das instalações da parte da tarde só se realizou de 
manha e, portanto, só foi discutido um dos pontos que foi a aprovação do mapa de 
pessoal e as opções do plano para 2018/2021 e o orçamento de 2018, as contas 
não foram aprovadas, a primeira revisão do orçamento não foi discutida e as 
despesas plurianuais não foram votadas. -------------------------------------------------- 
------- O segundo ponto é para informar a Assembleia e o senhor Presidente de que 
tendo eu pedido na reunião de junho ao executivo que me fosse fornecida uma 
listagem das Associações que temos ou os acordos, isto a propósito da Rede de 
Judiarias, que me fosse presente uma relação e, digamos, os encargos com essas 
Associações ou parcerias para, dizia eu na altura, para termos uma noção se 
efetivamente não haverá outros casos semelhantes ao da Rede de Judiarias que 
carecessem de ser discutidos, portanto, continuo à espera da listagem que não me 
foi fornecida. ---------------------------------------------------------------------------------- 
------- A outra questão também tem a ver com uma questão que levantei na última 
reunião que tinha a ver com o relatório do direito de oposição que, de acordo com 
a Lei deve ser publicado até março, não foi publicado, a senhora Presidente disse 
que se era assim, se era obrigatório fazer-se ele será feito mas também ainda não 
temos conhecimento. ------------------------------------------------------------------------- 
------- Finalmente, é do nosso conhecimento de que na reunião de câmara de 
ontem foi apresentado pela senhora Presidente uma questão que tem a ver com 
uma, não sei o termo correto mas, penso que me vou explicar, com uma eventual 
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participação, ou com uma eventual queixa feita junto do Tribunal Administrativo 
de Mirandela, não sei se é o Tribunal Fiscal e Administrativo ou o Tribunal 
normal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
------- A senhora Presidente teve oportunidade de explicar nessa reunião que, foi 
uma reunião, ao que me dizem bastante participada de público e ainda bem e, 
pedia ao senhor Presidente se era possível que nós tivéssemos essa informação 
aqui na Assembleia”. ------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Usou de seguida da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal 
que referiu: “Em relação aos quatro pontos apresentados começo por agradecer a 
informação sobre a Assembleia da CIMDOURO, em relação ao segundo ponto 
vou solicitar que a informação me seja facultada. Em relação aos terceiro e quarto 
pontos passaria a palavra à senhora Presidente da Câmara”. --------------------------- 
 
------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: 
“Em relação ao direito de oposição essa é uma informação, tanto quanto sei, que a 
Câmara tem que prestar mas é aos partidos e isso depois deverá ser colocado no 
portal, as ordens estão dadas para que isso seja feito, não sou eu que impeço que 
isso seja feito. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Usou de seguida da palavra o senhor Deputado Alexandre Sousa Pinto que 
referiu: “Queria aproveitar para colocar uma questão que tem a ver com as 
Barragens e com a EDP, que é uma verba grande que está inscrita no orçamento e 
qual é o ponto da situação, se foi feito alguma coisa nesse sentido, se há alguma 
evolução que possam esclarecer a Assembleia quanto a essa situação. -------------- 
------- Estou-me a referir às Barragens de Saucelle e do Pocinho. --------------------- 
 
------- Usou de seguida da palavra o senhor Presidente da Assembleia que referiu: 
“Tanto quanto sei em relação à Barragem do Pocinho está-se a receber uma verba, 
desculpe o termo, miserável em relação à área que ocupa o nosso território 
concelhio. Sobre a Barragem de Saucelle, já foi referido aqui está-se em 
negociações com o Governo Espanhol e com a empresa porquanto a Barragem é 
Espanhola. Ocupa uma margem do nosso território, essa margem de território na 
altura se calhar por falta de tino, deixe-me utilizar este termo, de quem a vendeu, 
quem a vendeu foi o termo, a margem foi vendida aos Espanhóis, alguém vendeu 
o território Português e claro que nestas coisas a empresa Espanhola está renitente 
em satisfazer as nossas pretensões. Todavia há diálogos, não sei em que fase é que 
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estão de adiantamento mas até há data não há verbas nenhumas que entrem aqui 
nos cofres do nosso Município”. ----------------------------------------------------------- 
 
------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: 
“Sobre as Barragens já escrevi para o senhor Presidente da República, este 
incumbiu o assunto para o senhor Primeiro Ministro, este encaminhou para o 
Ministro do Ambiente e estamos à espera de resposta de alguém que ninguém dá, 
encaminham todos de um lado para o outro mas a resposta não vem. ---------------- 
------- Sobre os cabos da REN as Câmaras não recebem absolutamente nada da 
passagem dos cabos da REN”. -------------------------------------------------------------- 
 
------- Foi de seguida cedida a palavra à senhora Deputada Ana Luísa Peleira que 
referiu: “Gostaria de aproveitar este período da ordem do dia para falar de 
algumas situações enquanto membro deste órgão deliberativo e também de 
fiscalização da atividade municipal. ------------------------------------------------------- 
------- A primeira diz respeito ao passe escolar, foi um assunto que já foi falado 
numa das reuniões de Câmara e, segundo nos chegou a informação, os Vereadores 
do Partido Socialista sugeriram nessa altura que a comparticipação dos passes 
escolares abrangesse todos os alunos que estão a estudar fora, portanto, nos 
diversos pontos do País, seja em Vila Real, Porto ou Bragança e não apenas 
aqueles que estão a estudar em Moncorvo ou Mogadouro. ----------------------------- 
------- Nós todos acreditamos que seria muito mais justo esta alternativa, mais uma 
vez este assunto não ficou na ata dessa reunião e, portanto, voltamos a insistir aqui 
nessa proposta esperando que a mesma possa vir a ser considerada pelo Executivo 
Camarário, logo que haja condições para isso. ------------------------------------------- 
------- As outras situações podem parecer extemporâneas mas, como não estive na 
sessão de junho e a de julho foi extraordinária e havia apenas um ponto na ordem 
de trabalhos, trago-os agora nesta altura. -------------------------------------------------- 
------- Portanto, a segunda situação prende-se com a informação disponibilizada 
no site da DGAL que coloca Freixo de Espada à Cinta no sexto lugar de entre os 
dez piores Municípios no prazo médio de pagamento a fornecedores. Segundo esta 
entidade no dia anterior às eleições Autárquicas do dia um de outubro de dois mil 
e dezassete, o prazo médio de pagamento era de 123 dias, meio ano após as 
eleições já ia em 264 dias e agora no final do primeiro semestre de 2018, à data de 
31 de junho o prazo já ascendia os 291 dias, parece-me que é uma situação 
preocupante senhora Presidente. ------------------------------------------------------------ 
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------- A próxima questão tem a ver com o Mercado Medieval, já foi tratado este 
assunto numa reunião de câmara, já foi trazido aqui à sessão da assembleia e tem a 
ver com os custos do Mercado Medieval, porque quando se pergunta qual foi o 
custo do Mercado todos nós assumimos que seja o total e, portanto, há aqui uma 
discrepância entre aquilo que é público nos contratos e aquilo que foi dito nas 
duas Assembleia, portanto, numa e noutra a senhora Presidente disse que foram 
trinta mil euros o custo do Mercado mais IVA, não sei se está recordada foi esse o 
valor, foi isso que ficou em ata. ------------------------------------------------------------ 
------- Lembramos que a primeira edição que decorreu no ano passado foi 
contratada por quinze mil mais IVA, na reunião de câmara do dia oito de maio foi 
afirmado que a edição do ano do Mercado Medieval tinha custado trinta mil euros 
só que o contrato assinado em dezoito de abril e que é público fala em trinta e 
nove mil e noventa acrescido de IVA e depois há um outro contrato das tendas que 
fala de um valor de onze mil duzentos e quarenta e cinco, o que perfaz um total de 
cinquenta mil e não trinta mil. -------------------------------------------------------------- 
------- O outro assunto é sobre a FIL, o Freixo Festival Internacional de Literatura 
2018, também este foi contratado pelo segundo ano há mesma empresa, a 
Editorial Novembro Edições Cão Menor que é de Famalicão e na ata n.º 14/2018 
de 19 de junho a senhora Presidente da Câmara respondeu que em relação à 
organização deste festival o preço foi o mesmo do ano passado acrescido do valor 
da peça do teatro de rua, assim sendo também o valor total avançado foi de trinta e 
dois mil euros mais IVA, é isto que está lá na ata. No ano passado no contrato 
assinado em 3 de março de 2017 o preço apresentado era de vinte e seis mil mais 
IVA, se como disse a senhora Presidente o valor apresentado este ano fosse de 
trinta e dois mil euros esta peça de rua do encenador Moncho Rodrigues teria 
ficado em seis mil euros, uma peça caríssima não! O problema é o que valor do 
contrato assinado em 16 de junho para a organização deste festival fala em trinta e 
quatro mil e quinhentos mais IVA, o que eleva o custo da peça para oito mil e 
quinhentos euros mais IVA e atrevo-me até a dizer que esta foi uma valente peça 
de teatro senhora Presidente. ---------------------------------------------------------------- 
------- Quanto é que custa um festival literário organizado por esta mesma empresa 
noutras terras? Pela escritaria em Penafiel que é conhecida, vinte e seis mil 
novecentos e dez mais IVA e, por exemplo, o festival literário em Bragança 
dezoito mil euros, o que me leva a perguntar se é a interioridade que leva esta 
empresa a apresentar estes valores a Freixo e ao Executivo Camarário e o 
Executivo Camarário a aceitá-lo? Não há ninguém que tenha feito esta pesquisa 
sobre os valores que são levados por esta empresa nos outros locais e que possa 
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renegociar todos estes valores altíssimos, são estas as questões que tenho para 
colocar”. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Usou de seguida a da palavra a senhora Presidente da Câmara Que referiu: 
“Em relação à contribuição para os passes vamos pensar, ver, fazer contas e pedir 
preços e depois decidirei. -------------------------------------------------------------------- 
------- Quanto à posição da DGAL eu não sei, vocês têm um problema grande com 
o prazo de pagamentos, está a aumentar, tem que aumentar forçosamente porque 
se a dívida da água e já não fazemos acordos de água há algum tempo, as faturas 
pesam e se pesam e ficam aí paradas o prazo de pagamento tem que aumentar 
forçosamente, depois mais à frente explico o que é que pesa a água e o valor que 
representa aqui. O termos subido, estamos em sexto não estamos em primeiro, em 
segundo ou terceiro estamos em sexto e quando já estivemos bem pior na lista. ---- 
------- Em relação aos custos do Mercado Medieval, não tenho que ter presente na 
hora quando respondo os valores exatos, agora se os contratos estão feitos e estão 
lá os valores porque foram feitos e isso é posto numa plataforma em que toda a 
gente tem acesso, portanto, não sei qual é o problema em relação a isso, as pessoas 
ficam a saber aquilo que custou. ------------------------------------------------------------ 
------- Os onze mil euros da tenda são evidentes, se nós mandamos fazer as coisas 
e que ficam para os anos seguintes temos que as pagar e temos que fazer os 
contratos isso não entra nem tem que entrar no contrato que se faz com as pessoas 
que vêm tratar do Mercado Medieval. ----------------------------------------------------- 
------- Em relação à FIL, o que os outros pagam ou deixam de pagar eu não tenho 
nada a ver com isso, agora, que faço tudo o que puder por esta Vila e os eventos 
todos que nos puderem trazer aqui pessoas cultas e que possamos divulgar cultura 
em Freixo e dar isso a conhecer ao mundo eu farei isso tudo e seja por trinta ou 
quarenta, até onde puder ir, se puder ir. --------------------------------------------------- 
------- Estão muito preocupados com isso, então na vossa opinião se calhar não 
fazíamos nada em Freixo, não gastaríamos dinheiro. ------------------------------------ 
------- O que fizeram em Bragança, eu não sei se Bragança tem alguma coisa a ver 
connosco, sei é que eles gostariam muito que aquilo que é feito em Freixo não 
fosse feito em Freixo e fosse feito em Bragança e não é, portanto, logo aí o preço 
não pode ser o mesmo”. --------------------------------------------------------------------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra o senhor Deputado Ivo Quintas que referiu: 
“Relativamente a este período de antes da ordem do dia eu queria comentar apenas 
duas coisas que foram ditas quer pela senhora Presidente quer pela Deputada Ana 
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Luísa que é o seguinte: No que respeita ao dito passe escolar acho que é uma 
ótima ideia, não só pelo facto de ajudar quem está a estudar fora mas sim por um 
outro facto também não menos importante que é fazer que esses Freixenistas 
venham à sua terra que mais não seja ao fim-de-semana, portanto, acho que é uma 
medida boa, importante e que deve ser bem avaliada pelo Executivo porque com 
certeza que o custo não será assim tão relevante. ---------------------------------------- 
------- Outro assunto que também falou o senhor Presidente da Assembleia, numa 
das cartas que lhe foi remetida relativamente ao subsídio alimentar, acho que 
também deveriam olhar bem para isso e ver se são muitos alunos, se são poucos 
alunos, qual é o custo efetivo porque, se calhar, não será ele assim tão 
considerável e é mais uma ajuda para quem tem os filhos a estudar. ----------------- 
------- Por fim, pegando numa outra intervenção da Deputada Ana Luísa, que eu 
até desconhecia, desses valores da FIL, a única coisa que tenho a dizer é que quem 
está a negociar deve estar atento aos valores que se praticam noutros locais, 
porque se estivermos a falar da mesma coisa devem-se comparar valores e 
negocia-los e, provavelmente, com essa negociação conseguimos pagar os passes 
escolares, os subsídios de alimentação e outras coisas, portanto, quem está a 
contratar deve ter essa atenção”. ------------------------------------------------------------ 
 
------- Solicitou de seguida a palavra a senhora Deputada Ana Luísa Peleira que 
referiu: “Aquilo que disse o Deputado Ivo era exatamente aquilo que eu ia dizer, 
porque neste momento sabemos a situação em que o Município se encontra, 
estamos a cortar em determinadas coisas que me parecem mais importantes, não 
estou a dizer que a cultura não é importante e acho muito bem que tragam cá toda 
a gente que puderem, agora os valores é que me parecem exorbitantes comparando 
com outras terras e se calhar com o mesmo tipo de festival e se calhar, como diz o 
Deputado Ivo e bem, esse dinheiro que conseguirmos extrair desses festivais 
podem ser encaminhados para a educação, era só isso, não é mais nada, acho 
muito bem que invista em Freixo, é a sua terra, a minha terra, a terra de todos nós, 
todos nós queremos o melhor para ela, não pense que estamos aqui contra si e 
contra aquilo que vem para Freixo não estamos, estamos é a alertar para este tipo 
de situações que são valores altíssimos, não estamos a falar de meia dúzia de 
tostões senhora Presidente, vinte mil euros, trinta mil, cinquenta mil é muito 
dinheiro, é só isto”. --------------------------------------------------------------------------- 
------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que 
as coisas não são iguais a Escritaria não é igual à FIL logo os preços serão 
diferentes também. --------------------------------------------------------------------------- 
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------- Em relação à denúncia, seguidamente a senhora Presidente leu a referida 
denúncia na presente sessão. ---------------------------------------------------------------- 
 
------- Após a leitura da supra citada carta solicitou a palavra o senhor Deputado 
Ivo Quintas que referiu: “Relativamente a este assunto, só tenho a lamentar que as 
pessoas se escondam sobre nomes falsos, por assim dizer, quer neste caso quer no 
caso do facebook como elencou o Vereador Nuno Ferreira na reunião de câmara, 
facebook e outros, sempre que se escondem sobre uma capa isso não tem grande 
valor, demonstra uma enorme falta de coragem até porque assim é fácil maldizer, 
dizer mentiras porque ninguém lhe pode pegar, ou ninguém lhe pode fazer nada. – 
------- Relativamente a este assunto sou aí frisado meia dúzia de vezes, na reunião 
de câmara até vinha munido com alguns documentos, neste caso não os trouxe 
mas até sei mais ou menos de cabeça é só para esclarecer e aproveitamos já que 
aqui estamos, há aqui muita gente, pode ser que levem a palavra. -------------------- 
------- Relativamente ao tio da Madeira, como já disse na reunião de câmara não 
tenho nenhum tio na Madeira, posso ter lá amigos, posso ter lá muita coisa, tios na 
Madeira não tenho. Tenho quatro tios um em Mogadouro, um na Holanda e dois 
no Porto e nenhum é empreiteiro. ---------------------------------------------------------- 
------- Tirando isso, falam também da Associação Clube Auto Roda Livre, a 
Associação toda a gente sabe o que faz e o último apoio que teve da Câmara 
Municipal foi há um ano aprovado em reunião de câmara por unanimidade 
juntamente com os Vereadores da oposição e foi um montante de três mil e 
quinhentos euros para realizar a perícia do ano passado e os carrinhos de 
rolamentos o pedido, no entanto, desde esse dia a esta parte fizemos a dita perícia, 
os carrinhos de rolamentos, dois raides, um deles até com bastante prejuízo devido 
ao mau tempo e a perícia deste ano, portanto, não trabalhámos muito mal. ---------- 
------- Quanto à Comissão Política do PSD também já disse o que se passa, não 
vou voltar a repeti-lo, até porque isso não é para aqui chamado. ---------------------- 
------- Num outro ponto que é a questão de que me acusam de pagar a minha casa 
ou o que quer que seja com ajudas da Câmara, anteontem já disse que tenho duas 
empresas uma em nome individual e uma outra que é uma unipessoal que é a Casa 
do Conselheiro Unipessoal, Lda. A Casa do Conselheiro tem volumes de faturação 
anual na ordem dos dez mil euros e desses dez mil euros faturados à Câmara 
rondam cinco por cento, portanto, já podem ver quanto é que ganho com a Câmara 
com a Casa do Conselheiro, já podem ter ideia do que é que eu ganho com a 
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- A Ivo Quintas em nome individual fatura bastante mais, não sei precisar 
assim de cor mas, posso-vos dizer que em 2018 faturou zero euros à Câmara 
Municipal, em 2017 faturou 2,2% da faturação que, já não me lembro quanto é 
que era mas eram mil e poucos euros, em 2016 rondou os 5% que também devem 
ser valores dessa ordem, ronda sempre os 5% por aí, sendo que em 2017 foram 
2,2% e em 2018 coisa nenhuma, portanto não deve ser com isso que pago as 
minhas contas, se têm inveja disso também podem ter inveja do trabalho que as 
pessoas têm e irem trabalhar um bocadinho mais em vez de passarem os dias nos 
cafés e a fazer esse tipo de polimento. ----------------------------------------------------- 
------- Para além disso falam também da aquisição de uma casa contígua à minha 
casa em que fiz umas grandes obras, pois bem, as obras que fiz foram as 
seguintes, comprei uma casa que estava já notificada pela Câmara por estar a ruir, 
portanto, tinha ordem de demolição e comprei essa casa porque até me dava jeito 
para alargar a minha entrada, obviamente, e paguei-a, até posso dizer por quanto a 
comprei a escritura foi pública, comprei-a por quinze mil euros escriturada e como 
estava com ordem de demolição devido à parede estar a cair tombámos a dita 
parede e quando tombámos a parede chegámos à conclusão que a parede que dava 
para o vizinho, ou seja, a partilha entre a casa que comprei e a do vizinho no piso 
do rés-do-chão a parede era de pedra mas daí para cima era de tabique e, portanto, 
para não prejudicar o meu vizinho que iria levar com chuva direta, até porque se 
via lá para dentro, havia aberturas que dava para ver lá para dentro, tive que fazer 
uma parede, foi a única coisa que fiz, foi uma parede na parte que encosta ao meu 
vizinho para tapar a casa dele, o culpado de deitar a casa abaixo fui eu, portanto, 
tinha que o manter pelo menos nas mesmas condições que ele já tinha, foi o que 
fiz não vejo aí nada de mais. ---------------------------------------------------------------- 
------- De resto não há muito a dizer, estas acusações valem o que valem, as 
pessoas em vez de acusarem desta forma deveriam era provar, infelizmente dão 
trabalho a outros que terão que o fazer, para já é só”. ----------------------------------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra o senhor Deputado António Nunes dos Reis 
que referiu: “A minha posição sobre cartas anónimas é demasiadamente 
conhecida, portanto, digamos, não me parece que seja a maneira mais correta de 
levantar problemas, é evidente que isto não implica que a entidade a quem foi 
dirigida e em função da importância que dê ou não, ou daquilo que interessa dos 
fundamentos da queixa possa continuar a atuar, obviamente, isso é com os 
Tribunais, portanto acho que temos que aguardar. --------------------------------------- 
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------- Só para confirmar, a carta foi enviada pelo Tribunal à Câmara, à senhora 
Presidente, com o pedido de contraditório? ----------------------------------------------- 
 
------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: 
“Para mim isto e tudo quanto sai anónimo, por trás de nomes falsos, para mim 
tudo quanto é escrito é o retrato da consciência dessas pessoas que escrevem”. ---- 
 
------- Usou de seguida da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal 
que referiu: “Como ouviram o meu nome também estava ali mencionado e vou 
dizer o que disse quando estava no público na reunião de Câmara. ------------------- 
------- Felizmente tenho dois filhos um deles é ator de teatro e é bom ator, trabalha 
em bons teatros e já veio a Freixo de Espada à Cinta com duas peças de teatro 
infantil, eu disse até outro dia e é verdade e agora já sei, veio cá quando o senhor 
Presidente José Santos ocupava o cargo de Presidente do Município, o cache dele 
e dos colegas era de seiscentos euros, dormiram e comeram em minha casa na 
altura. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Vieram agora na altura em que coincidiu eu ser Vice-Presidente da Câmara. 
Veio também com uma peça de teatro e veio com a banda, também tem uma 
banda com mais uns amigos e esteve aqui nas festas da Vila e o cache da banda 
foram mil euros. Também tive o prazer e disse isso no outro dia, três deles 
dormiram em minha casa e comeram. Portanto em relação à pessoa que escreveu  
no anonimato eu reprovo estas calúnias, infâmias e quem o escreveu deve ter a 
consciência muito negra”. ------------------------------------------------------------------- 
 
 

DOIS – PERÍODO DA ORDEM DO DIA; 
 

 
------- DOIS PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO E DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO MÊS DE JULHO; ---------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar a ata da sessão 
ordinária do mês de Junho. ------------------------------------------------------------------ 
------- Os Deputados Ivo Quintas, Ana Luísa Peleira, Alexandre Sousa Pinto e 
Raul Rocha Ferreira abstiveram-se em virtude de não terem participado na sessão 
a que a mesma se reporta. ------------------------------------------------------------------- 
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------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar a ata da sessão 
extraordinária realizada no mês de julho. ------------------------------------------------- 
------- Os Deputados António Nunes dos Reis, Zeferino Lemos e Alexandre Sousa 
Pinto abstiveram-se em virtude de não terem participado na reunião a que a 
mesma se reporta. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO DOIS – APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL 
E SITUAÇÃO FINANCEIRA; ----------------------------------------------------------- 
 
------- 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 DOIS MIL E DEZASSETE – 
RATIFICAÇÃO; ---------------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal ratificou por unanimidade os compromissos 
plurianuais que se realizaram entre a anterior sessão da Assembleia Municipal e a 
presente sessão, assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica concedida 
pela Assembleia Municipal na sessão ordinária de dezembro de dois mil e 
dezassete. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO QUATRO – INFORMAÇÃO SOBRE 
ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA I DO PAEL E REEQUILÍBRIO 
FINANCEIRO A 20 DE SETEMBRO DE 2018 – TOMADA DE 
CONHECIMENTO; ------------------------------------------------------------------------ 
 
------- Presente uma informação sobre acompanhamento do Programa I do PAEL e 
Reequilíbrio Financeiro para efeitos de tomada de conhecimento e que aqui se dá 
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por transcrita, ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro 
de atas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO CINCO – INFORMAÇÃO NOS TERMOS DO N.º 1 
DO ARTIGO 56º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO – ALERTA 
PRECOCE DE DESVIOS – TOMADA DE CONHECIMENTO; ---------------- 
 
------- Presente uma informação nos termos do n.º 1 do art.º 56º da Lei n.º 
73/2013, de 03 de setembro – Alerta precoce de desvios, 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 – EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO 
PRAZO – SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA – PROPOSTA – DISCUSSÃO – 
VOTAÇÃO; ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Presente uma proposta no sentido de contratualizar um empréstimo de 
médio e longo prazo para substituição de dívida no montante de total de 
7.038.360,66€. -------------------------------------------------------------------------------- 
------- Tendo em conta as propostas apresentadas pelas instituições bancárias 
convidadas foi proposto que fossem contratualizados os seguintes montantes: ----- 
 
CCAM Trás-os-Montes e Alto Douro C.R.L. – 3.519.180,33€ 
CCAM Terra Quente C.R.L. Freixo de Espada à Cinta – 2.519.180,33€ 
BPI – 1.000.000,00€ 
 
------- Seguidamente foi cedida a palavra à senhora Presidente da Câmara que 
referiu: “Aquilo que está neste processo é aquilo que já foi referido na outra 
Assembleia, foi pedida autorização também à Câmara para fazermos os pedidos 
aos bancos e isso já está aqui, será o relatório para depois enviarmos para o 
Tribunal de Contas, se passar aqui nesta Assembleia. ----------------------------------- 
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------- Nós pedimos a proposta a quatro bancos, só responderam três, a Caixa 
Geral de Depósitos não respondeu e desses três ficam cada um com uma 
determinada parte. ---------------------------------------------------------------------------- 
------- Em termos de taxas, a que tem a taxa mais baixa é a Caixa Agrícola de Vila 
Real, ficara com cerca de três milhões e meio, a seguir vem o BPI que ficará com 
o empréstimo de um milhão e depois a Caixa Agrícola de Freixo que ficará com 
dois milhões e meio. ------------------------------------------------------------------------- 
------- Este empréstimo será para pagar quase todos os acordos que temos. --------- 
 
------- Usou de seguida da palavra a senhora Deputada Ana Luísa Peleira que 
referiu: “Nós somos a favor deste empréstimo e também referir mais uma vez que 
ainda bem que o Partido Socialista que é quem está no Governo permitiu 
excecionalmente isto no Orçamento de Estado. Permite que as Câmaras façam 
este tipo de empréstimos e que possam saldar dívidas e é para o bem do nosso 
Concelho, portanto, a bancada é a favor deste empréstimo”. --------------------------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra o senhor Deputado Ivo Quintas que referiu: 
“Ainda bem que vamos conseguir resolver em parte um problema do Município 
mas não só um problema do Município mas também dos Munícipes porque com 
isto, é peca por tardio porque infelizmente este ano já não vamos conseguir fazer 
nada porque ainda temos PAEL mas, caso já tivéssemos feito e liquidado o dito 
PAEL poderíamos mais adiante estar a votar as taxas do IMI de outra forma o que 
desta vez ainda não será possível infelizmente. ------------------------------------------ 
------- Até os Munícipes irão ter a sua vantagem com este empréstimo, não só a 
gestão da Câmara mas sim todos os Freixenistas e portanto é também nossa 
posição que deve ser feito”. ----------------------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta em 
apreço. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
------- DOIS PONTO SETE – REVISÃO DO MODELO DE ESTRUTURA 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 
APROVAÇÃO DA ESTRUTURA NUCLEAR A IMPLEMENTAR, 
DEFININDO A CORRESPONDENTE UNIDADE ORGÂNICA NUCLEAR, 
BASE LEGAL – DECRETO-LEI N.º 305/2009, DE 23 DE OUTUBRO E LEI 
N.º 49/2012, DE 29 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES 
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INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 114/2017, DE 29 DE DEZEMBRO – 
PROPOSTA – DISCUSSÃO VOTAÇÃO; --------------------------------------------- 
 
------- Presente uma proposta de revisão do modelo de estrutura orgânica do 
Município de Freixo de Espada à Cinta, aprovação da estrutura nuclear a 
implementar, definindo a correspondente unidade orgânica nuclear e que aqui se 
dá por transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Sobre este ponto da ordem do dia e após a intervenção da senhora 
Presidente na qual informou que esta revisão do modelo de estrutura orgânica já 
tinha sido presente na Assembleia Municipal de junho e que a mesma se mantinha 
quase inalterável e após as intervenções de alguns Deputados na qual 
demonstravam a sua relutância em relação à legalidade da Lei que autoriza este 
procedimento e após os esclarecimentos da Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira foi a proposta posta à votação tendo-se verificado o seguinte resultado:  
 
------- Votos Favoráveis – 8 dos Deputados Ivo Quintas, Aldina Teixeira Massa, 
António Gaspar Morgado, Alexandre Sousa Pinto, Mário José dos Santos Galas, 
Manuel Moreirão Vicente, Ulisses Caravau e Ademar Bento. ------------------------- 
------- Votos Contra – 11 dos Deputados Artur Parra, António Nunes dos Reis, 
Ana Luísa Peleira, Sofia Pintado Pires, António Morgado Tavares, Raul ferreira, 
Maria Pereira da Fontoura, Manuel Augusto Frade, Zeferino Lemos, Afonso 
Ferreira Lopes e Luís Filipe Portela. ------------------------------------------------------- 
 
------- Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal manifestou a 
sua intenção de proferir uma declaração de voto para constar na ata a qual se 
transcreve: “Como viram votei contra esta proposta por duas ou três razões muito 
simples. Primeiro porque mantive o voto que tive em junho por uma questão de 
coerência. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Segundo, votei contra pela situação financeira do Município e terceiro, 
desculpem-me o termo, não sou vira-casacas nem gosto de ser pressionado e daí a 
razão de manter o voto que tive na sessão ordinária do mês de junho, apenas por 
isto”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria reprovar a proposta em 
apreço. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------- DOIS PONTO OITO – SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE 
PESSOAL – PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO; -------------------------- 
 
------- Presente uma proposta de segunda alteração ao mapa de pessoal e que aqui 
se dá por transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
------- A Assembleia Municipal em virtude de a revisão do modelo de estrutura 
orgânica do Município de Freixo de Espada à Cinta ter sido reprovada por maioria 
e uma vez que este ponto da ordem do dia está diretamente inter ligado com o 
anterior, deliberou por unanimidade não proceder à discussão e votação deste 
ponto da ordem, ou seja, verificou-se a sua reprovação. -------------------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO NOVE – DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM CARGO 
DE DIREÇÃO INTERMÉDIO DE PRIMEIRO GRAU – 
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, OBRAS E URBANISMO – 
PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO; ------------------------------------------ 
 
------- Presente uma proposta de designação do júri do procedimento concursal 
para provimento de um cargo de direção intermédio de primeiro grau, 
Departamento de Planeamento, Obras e Urbanismo e que aqui se dá por transcrita 
ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. --------- 
------- A Assembleia Municipal em virtude de a revisão do modelo de estrutura 
orgânica do Município de Freixo de Espada à Cinta ter sido reprovada por maioria 
e uma vez que este ponto da ordem do dia está diretamente inter ligado com o 
anterior, deliberou por unanimidade não proceder à discussão e votação deste 
ponto da ordem, ou seja, verificou-se a sua reprovação. -------------------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO DEZ – DEFINIÇÃO DA DERRAMA A COBRAR NO 
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019 – PROPOSTA – DISCUSSÃO – 
VOTAÇÃO; ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Presente uma proposta de definição da derrama a cobrar no exercício 
económico de 2019 e que será pela taxa máxima de 1,5%, ao abrigo do n.º 1, do 



 
 
 
 
 

19 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Ata nº 05/2018 
Reunião de 27/09 
 
     Pág.       

 

artigo 18º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
51/2018, de 16 de agosto. ------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com as abstenções dos 
Deputados Alexandre Sousa Pinto, António Nunes dos Reis, Raul Ferreira, Ana 
Luísa Peleira, Sofia Pintado Pires, Manuel Augusto Frade, Zeferino Lemos, 
Afonso Ferreira Lopes e António Morgado Tavares, aprovar a proposta em 
apreço. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
------- DOIS PONTO ONZE – DEFINIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO IRS 
NO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019 – PROPOSTA – DISCUSSÃO – 
VOTAÇÃO; ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Presente uma proposta de definição do IRS a cobrar no exercício 
económico de 2019 e que será de 5% a participação dos sujeitos passivos com 
domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do 
ano imediatamente anterior, em cumprimento das medidas impostas pelo PAEL e 
pelo Plano de Reequilíbrio Financeiro. ---------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com as abstenções dos 
Deputados Alexandre Sousa Pinto, Manuel Moreirão Vicente e António Morgado 
Tavares, aprovar a proposta em apreço. --------------------------------------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO DOZE – DEFINIÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE 
DIREITOS DE PASSAGEM A COBRAR NO EXERCÍCIO ECONÓMICO 
DE 2019 – PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO; ---------------------------- 
 
------- Presente uma proposta de definição da taxa municipal de direitos de 
passagem a cobrar no exercício económico de 2019 e que será de 0,25% em 
cumprimento das medidas impostas pelo PAEL e pelo Plano de Reequilíbrio 
Financeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- 
------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do 
Deputado António Morgado Tavares, aprovar a proposta em apreço. ---------------- 
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------- DOIS PONTO TREZE - DEFINIÇÃO DA TAXA MUNICIPAL 
SOBRE IMÓVEIS A COBRAR NO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019 – 
PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO; ------------------------------------------ 
 
------- Presente uma proposta de definição da taxa municipal sobre imóveis a 
cobrar no exercício económico de 2019 que será relativa aos prédios rústicos de 
0,8% e aos prédios urbanos de 0,45%. ----------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com os votos contra dos 
Deputados António Nunes dos Reis, Raul Ferreira, Ana Luísa Peleira, Sofia 
Pintado Pires, Afonso Ferreira Lopes e Raul Ferreira e com as abstenções dos 
Deputados Aldina Massa Teixeira, Manuel Moreirão Vicente e António Morgado 
Tavares, aprovar a proposta em apreço. --------------------------------------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO CATORZE – REVISÃO DO REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE FREIXO DE 
ESPADA À CINTA – PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO; -------------- 
 
------- Em virtude de sobre este ponto da ordem do dia a documentação pertinente 
não ter sido enviada dentro do prazo legal foi o mesmo retirado da ordem de 
trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
------- DOIS PONTO QUINZE – REGULAMENTO DO PARQUE DA 
CONGIDA – PROPOSTA DE REVOGAÇÃO – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO;  
 
------- Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi presente uma proposta 
de revogação do Regulamento do Parque da Congida. ---------------------------------- 
 
------- Sobre este ponto da ordem do dia solicitou a palavra o senhor Deputado 
António Nunes dos Reis que referiu: “Em relação a este ponto da ordem do dia se 
por qualquer motivo for decidido no mesmo sentido em que foi decidido o ponto 
2.14 o pedido que fazia ao Executivo era que quando fosse de novo enviado nos 
fosse enviado o regulamento que está a ser proposto revogar, porque se não nós 
não sabemos o que estamos a revogar, estamos a revogar de olhos fechados, 
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poderão dizer isto podem consultar ou poderão consultar na câmara, é evidente 
mas com os tais dois dias úteis às vezes isto não dá para tudo”. ----------------------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra o senhor Deputado Ivo Quintas que referiu: 
“Neste caso o meu entendimento é exatamente o oposto, o regulamento está 
disponível pode ser consultado, isto é apenas uma revogação do mesmo, não 
estamos a discutir um novo regulamento ou a alteração do regulamento, estamos a 
discutir acabar com ele e, portanto, toda a gente teria condições para o ter lido, 
para o ter visto, a informação está aí com o tempo que deveria ter estado, não se 
aplica a mesma coisa do caso anterior, não é a mesma situação do caso anterior, 
acho que deve ir a votação”. ---------------------------------------------------------------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra a senhora Deputada Ana Luísa Peleira que 
referiu: “Enquanto que no primeiro nós temos uma revisão de um regulamento 
que está escrito neste temos u vazio legal, nós não temos alternativa, ou seja, 
vamos revogar um e não sabemos o que vem aí, é só esta a minha dúvida”. -------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra o senhor Deputado Ivo Quintas que referiu: 
“Este documento em causa diz respeito a uma coisa chamada Parque de 
Campismo da Congida, como é uma coisa que já não existe, como tal faz sentido a 
revogação deste regulamento”. ------------------------------------------------------------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra o senhor Deputado António Nunes dos Reis 
que referiu: “Sob pena de dizer o contrário daquilo que disse há pouco, não li o 
regulamento porque não tive tempo mas, na nota justificativa diz no segundo 
parágrafo, o referido regulamento tinha como objetivo primordial, volto outra vez 
à mesma história, se é primordial quer dizer que não é único, primordial é 
principal, mais importante, um conjunto de normas que definiam o regime de 
cooperação e utilização do espaço público com a instalação de tendas de 
campismo, portanto, se era primordial é porque há lá outras coisas. ------------------ 
------- Confesso que não sei se há ou não, pode até não haver, agora se há, aquilo 
não é primordial, se não há então o regulamento tinha como fim estabelecer, a 
minha dúvida reside aí”. --------------------------------------------------------------------- 
 
------- Após análise e discussão deste ponto da ordem do dia foi o mesmo posto à 
votação tendo-se verificado o seguinte resultado. ---------------------------------------- 
 



 
 
 
 
 

22 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Ata nº 05/2018 
Reunião de 27/09 
 
     Pág.       

 

------- Abstenções – 2 das Deputadas Ana Luísa Peleira e Sofia Pintado Pires. ---- 
------- Votos Contra – 4 dos Deputados António Nunes dos Reis, Zeferino Lemos, 
Raul Ferreira e Afonso Ferreira Lopes. ---------------------------------------------------- 
------- Votos Favoráveis – 13 dos Deputados Artur Neto Parra, Ivo Quintas, 
Aldina Teixeira Massa, António Gaspar Morgado, Alexandre Sousa Pinto, 
António Morgado Tavares, Maria Pereira da Fontoura, Manuel Augusto Frade, 
Mário Santos Galas, Manuel Moreirão Vicente, Ulisses Caravau, Luís Filipe 
Portela e Ademar Bento. --------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar a proposta em 
apreço. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
------- DOIS PONTO DEZASSEIS – PROJETO “VALORIZAÇÃO 
PATRIMONIAL E PAISAGÍSTICA DO ESPAÇO DO MIRADOURO DO 
PENEDO DURÃO” – CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE 
INTERESSE PARA AS POPULAÇÕES OU PARA A ECONOMIA LOCAL 
– CANDIDATURA AO PDR 2020 – PROPOSTA – DISCUSSÃO – 
VOTAÇÃO; ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Presente a informação número dois, datada do dia vinte de setembro do 
presente ano, subscrita pelo Técnico Superior Ricardo Madeira e que a seguir se 
transcreve. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ex.ma Senhora Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta. 

Atendendo a que se encontra a decorrer até ao dia 8 de Outubro de 2018 o período de 

apresentação de candidaturas ao anúncio n.º “001/DSAD/10216/2018 – Renovação de 

Aldeias” do PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural, no âmbito da iniciativa LEADER, 

e tendo o Município de Freixo de Espada à Cinta a pretensão de candidatar ao mesmo um 

projeto designado de “Valorização patrimonial e paisagística do espaço do Miradouro do 

Penedo Durão”, venho informar V. Ex. do seguinte: 

1. A medida em causa é gerida pelo Grupo de Ação Local (GAL) Douro Superior, 

Associação de Desenvolvimento, sendo direcionada aos concelhos de Freixo de Espada 

à Cinta, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa; 
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2. As candidaturas no âmbito do aviso permitem a obtenção de um apoio concedido sob a 

forma de subsídio não reembolsável no valor de 50% sobre o montante total elegível; 

3. As iniciativas a desenvolver deverão incidir no apoio à preservação, conservação e 

valorização dos elementos patrimoniais locais, nomeadamente paisagísticos e 

ambientais; 

4. Atendendo a que o projeto “Valorização patrimonial e paisagística do espaço do 

Miradouro do Penedo Durão” prevê a implementação de diversos elementos, tais 

como gradeamentos de proteção e corrimões das escadas em madeira, mesas e bancos 

em madeira, equipamento lúdico infantil, uma luneta de miradouro, etc., informo V. Ex. 

acerca do enquadramento do mesmo na medida em apreço, podendo neste sentido ser 

apresentada uma candidatura para efeitos de obtenção de cofinanciamento; 

5. De acordo com a legislação aplicável, designadamente a alínea i) do Art.º 46.º da 

Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, um dos critérios de elegibilidade passa por 

reconhecer o projeto a candidatar como sendo de interesse para as populações ou 

economia local, evidência essa que é comprovada pelo facto de o miradouro do 

Penedo Durão se tratar de um local emblemático e de elevado interesse natural e 

paisagístico, sendo por isso uma das referências turísticas do concelho no que toca à 

atração de visitantes, contribuindo de forma direta para a valorização da identidade 

freixenista e para a dinamização das diversas atividades económicas existentes. Trata-

se assim de um motor de desenvolvimento local com efeitos consequentemente 

positivos na qualidade de vida das populações. 

Perante o exposto e no seguimento de um esclarecimento telefónico prestado pelo GAL 

acerca do critério de elegibilidade abordado no ponto 5., é essencial para efeitos de aprovação 

da candidatura a apresentar de que o projeto “Valorização patrimonial e paisagística do 

espaço do Miradouro do Penedo Durão” seja considerado pela Assembleia Municipal como 

sendo de reconhecido interesse para as populações ou para a economia local, o qual deverá 

ser certificado através de uma declaração. 
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Nestes termos, coloco à consideração de V. Ex. a inclusão da presente informação na 

agenda da próxima reunião de Câmara Municipal para efeitos de deliberação e 

encaminhamento à Assembleia Municipal para apreciação, de modo a que possa ser emitida a 

mencionada declaração de reconhecimento para posterior apresentação da candidatura ao 

cofinanciamento do projeto. 

 

O TÉCNICO SUPERIOR 

 
Ricardo Sapage Madeira, Eng.º 

 
------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade considerar que a 
operação em apreço é de reconhecido interesse para as populações ou para a 
economia local. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO DEZASSETE – CLASSIFICAÇÃO COMO 
ARVOREDO DE INTERESSE PÚBLICO DE UM EXEMPLAR ISOLADO 
DA ESPÉCIE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA VAHL, SITUADO PRÓXIMO 
DA IGREJA MATRIZ DE FREIXO DE ESPADA À CINTA, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE FREIXO DE ESPADA À CINTA E MAZOUCO, 
FREIXO DE ESPADA À CINTA – COMUNICAÇÃO DA DECISÃO DE 
CLASSIFICAÇÃO (CFR. N.º 5 DO ART.º 16º DA PORTARIA N.º 124/2014 
DE 24 DE JUNHO) – TOMADA DE CONHECIMENTO; ------------------------ 
 
------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento da comunicação da decisão 
de classificação como arvoredo de interesse público de um exemplar isolado da 
espécie FRAXINUS ANGUSTIFOLIA VAHL, situado próximo da Igreja Matriz 
de Freixo de Espada à Cinta, União de Freguesias de Freixo de Espada à Cinta e 
Mazouco. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO DEZOITO – ANTÓNIO AUGUSTO GUERRA MASSA 
– MISSIVA – TOMADA DE CONHECIMENTO; ---------------------------------- 
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------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento de uma missiva enviada pelo 
Munícipe António Augusto Guerra Massa e o senhor Presidente da Assembleia 
Municipal propôs que sobre este assunto fossem convidados para prestar 
esclarecimentos os dois anteriores Presidentes da Câmara Municipal na próxima 
sessão ordinária do mês de dezembro. ----------------------------------------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO DEZANOVE – CÂMARA MUNICIPAL DE 
BRAGANÇA – CERTIDÃO SOBRE “TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE A 
CONETIVIDADE INTERNA E EXTERNA DE BRAGANÇA – 
PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIMENTOS 2030 (PNI)” – TOMADA 
DE CONHECIMENTO; ------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento de uma tomada de posição 
da Câmara Municipal de Bragança sobre a conetividade interna e externa de 
Bragança – Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI), tendo o senhor 
Presidente da Assembleia Municipal proposto que fosse criada uma comissão com 
um membro de cada bancada parlamentar e ele próprio no sentido de apresentar 
propostas para que este programa fosse também alargado à área do Concelho de 
Freixo de espada à Cinta, propostas essas que seriam apresentadas oportunamente.  
 
 
-----------------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. ----------------------------------------------------------------------- 
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A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
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