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

 
 
------- Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, 
pelas dez horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu em sessão 
ordinária, a Assembleia Municipal deste Concelho, sob a Presidência do Senhor 
Artur Afonso Nunes Neto Parra, coadjuvado pelos Senhores Aldina Maria 
Teixeira Massa, Primeira Secretária e Maria Soledade Pereira da Fontoura, 
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 ordinária do mês de 
junho e da ata 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 dezoito 
– Ratificação ---------------------------------------------------------------------------------- 
  
------- DOIS PONTO QUATRO – 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 CINCO – Transferência de competências do Município 
para os Órgãos das Freguesias – Proposta – Discussão – Votação ---------------- 
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------- DOIS PONTO SEIS – Definição da taxa de imposto municipal sobre 
imóveis a cobrar no exercício económico de 2020 – Proposta – Discussão – 
Votação ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------- DOIS PONTO SETE – Definição da derrama a cobrar no exercício 
económico de 2020 – Proposta – Discussão – Votação ------------------------------- 

 
------- DOIS PONTO OITO - Definição da participação do IRS a cobrar no 
exercício económico de 2020 – Proposta – Discussão – Votação ------------------- 

 
------- DOIS PONTO NOVE – Definição da taxa municipal de direitos de 
passagem a cobrar no exercício económico de 2020 – Proposta – Discussão – 
Votação ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- DOIS PONTO DEZ – Ação de controlo ao Município de Freixo de 
Espada à Cinta (Controlo das obrigações e objetivos do Programa de Apoio à 
Economia Local) – Comunicação de homologação do relatório – Tomada de 
conhecimento --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
------- Efetuada a chamada, registaram-se as ausências dos deputados senhores 
Afonso Ferreira Lopes, Manuel Augusto Frade e Alexandre Alberto Cirne Rangel 
de Sousa Pinto. -------------------------------------------------------------------------------- 
-------- Verificada a existência de quórum, pelo Senhor Presidente da Assembleia, 
foi declarada aberta a sessão, eram dez horas e quinze minutos. ---------------------- 
 
 
------- UM – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------- 
 
------- O Período de Antes da Ordem do Dia iniciou-se com a leitura do seguinte 
expediente:------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Pedido de justificação de falta da deputada Marta Filipa Eusébio Bastião à 
sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 25/06/2019. ------------------------ 
------- Pedido de justificação de falta do deputado Ademar Bento à sessão 
ordinária do dia 14/02/2019. ---------------------------------------------------------------- 
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------- Mail do deputado Ivo Quintas solicitando a sua substituição à presente 
sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
------- Carta do deputado António Augusto Afonso sobre o atestado de residência.- 
------- Mail sobre o número 10 da Revista das Assembleias Municipais. ------------- 
------- Mail da Associação Casulo Dourado enviando a ata de encerramento do 
triénio e documentos anexos. --------------------------------------------------------------- 
-------Convite da empresa Dourogás para participação no evento Oporto Meeting.-  
------- Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre o XXIV 
Congresso da respetiva Associação. ------------------------------------------------------- 
------- Ofício da Direção-Geral das Autarquias Locais sobre o art.º 56º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, alerta precoce. Taxa de execução da receita prevista no 
orçamento inferior a 85% nos dois anos consecutivos – 2017/2018. ------------------ 
------- Mail do Grupo Parlamentar Os Verdes sobre trabalhos avançados na 
exploração de urânio – Santidad (Salamanca), junto à fronteira Portuguesa – 
Pergunta ao Governo. ------------------------------------------------------------------------ 
------- Diversos jornais e revistas. --------------------------------------------------------- 
 
 
------- Seguidamente solicitou a palavra o deputado Senhor António Nunes dos 
Reis que voltou a alertar para o facto de os deputados não receberem as atas da 
câmara, assim como, mais uma vez, informou que, ao seu pedido de informação 
sobre aquisição das casas pela câmara municipal, e apesar de ter entregue um 
pequeno quadro elaborado por si e ter ido consultar as atas da câmara municipal 
como conselho da Senhora Presidente, continuou com as mesmas dúvidas, logo, 
ainda aguarda resposta ao seu pedido. A última questão prendeu-se com o oficio 
enviado pela câmara municipal aos senhores deputados a solicitar declaração da 
Autoridade Tributária sobre os seus domicílios. Primeiro, questionou o facto de o 
mesmo oficio ter tido origem na Câmara Municipal, quando quem teria 
competência para isso seria a Assembleia Municipal, sendo o Senhor Presidente 
da Assembleia quem autoriza as despesas, quer de deslocações quer de presenças. 
Além disso, também achou estranho o oficio não mencionar o motivo desse 
pedido. E esclareceu que numa declaração da Autoridade Tributária consta o 
domicilio fiscal, que pode não coincidir com o domicilio atestado pela Junta de 
Freguesia, esse sim, comprova a morada de residência do cidadão. Mas que ele 
próprio entregará ao Senhor Presidente da Assembleia, a declaração da Autoridade 
Tributária, como solicitado. ----------------------------------------------------------------- 
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------- Usou de seguida a palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal 
para responder à questão da falta de envio das atas da câmara, comprometendo-se 
a corrigir essa situação e sobre a questão da informação sobre a aquisição das 
casas passou a palavra à Senhora Presidente.---------------------------------------------  
 
------- No uso da palavra, a Senhora Presidente, informou o deputado Senhor 
Nunes dos Reis, que lhe irá enviar a informação brevemente.-------------------------- 
----- Ainda respondeu, que relativamente ao assunto do pedido de domicilio aos 
deputados, possivelmente, será da competência da Assembleia Municipal, mas 
como nos serviços de Recursos Humanos não existem dados para efeito de 
pagamento das despesas da Assembleia Municipal, decidiu-se enviar pedido. 
Quanto à falha no envio das atas da câmara municipal, mesmo havendo algumas 
reprovadas, já tinha dado ordens para que todas fossem publicadas no site do 
município, de qualquer forma iria averiguar e solicitar que as mesmas sejam 
enviadas.----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
------- Usou de seguida da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
que voltando ao assunto do oficio, de pedido de domicilio, referiu que também o 
deputado Senhor António Afonso fez a mesma observação ao facto de quem tem 
competência para formular o pedido seria a Assembleia Municipal na figura do 
Senhor Presidente, mas que posteriormente, em conversa com a Senhora 
Presidente da Câmara, ficou claro que o objetivo único foi o colmatar a falha de 
dados nos serviços de processamento. Deu ainda como exemplo, o caso do 
deputado Zeferino Lemos que até para lhe enviar o ofício não havia morada 
conhecida.--------------------------------------------------------------------------------------  
------ Aproveitou ainda para felicitar a Senhora Presidente pela entrega de vinte e 
oito tabletes entregues no Agrupamento Guerra Junqueiro, relativo ao Projeto da 
Luta Contra o Insucesso Escolar. Tendo também tido conhecimento que há cerca 
de um mês, o mesmo agrupamento recebeu da Câmara Municipal material de 
laboratório, faltando só instrumentos de música e material de educação física para 
que o projeto atrás referido fique completo. Referiu que sempre defendeu o 
Ensino, acreditando que a deputada Senhora Ana Luísa e o deputado Senhor 
Zeferino Lemos, ambos ligados ao ensino, saberão o quão útil  são estas 
ferramentas para bem dos alunos e do seu desempenho escolar. Aproveitou para 
solicitar à Senhora Presidente que mandasse publicitar estes eventos, pondo a 
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modéstia de lado, visto que é habitual ler noticias sobre estes assuntos nos jornais 
do distrito, dando como exemplo, a fruta que as escolas oferecem aos alunos do 
primeiro ciclo, sendo noticia recente em alguns concelhos do distrito. Pois, o 
nosso concelho já oferece fruta aos seus alunos do primeiro ciclo há mais de 
quinze anos, iniciativa de outros executivos. Estranha que, tanta coisa boa que 
acontece em Freixo, nunca seja motivo de publicitação jornalística, mas ao 
contrário, uma ou outra menos boa seria logo motivo de deslocação de canal de 
televisão.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Seguidamente usou da palavra a senhora deputada Ana Luísa Peleira, 
informando que não entende nem concorda com o fundamento de falta de dados 
relativos à sua residência, porque no inicio deste mandato entregou um 
comprovativo dela, estando apenas em dúvida qual o meio que usou na altura, se 
via email, se em mão ao Senhor Presidente da Assembleia. ---------------------------- 
------- Referiu que não tinha conhecimento da entrega dos tabletes ao agrupamento 
do concelho, felicitou também a Senhora Presidente pela entrega, estranhando, 
que sendo Freixo um território de intervenção prioritária, pelo facto de pertencer 
ao interior, não haja apoios por parte do Ministério, pondo a hipótese de alguma 
falha de comunicação, mas seja como for, na sua condição de professora resta-lhe 
ficar grata pelo ato.---------------------------------------------------------------------------- 
------- Para terminar, fez alusão ao mail recebido pelos deputados da parte do 
Casulo Dourado, relembrando que há algum tempo atrás ela própria propôs um 
voto de louvor aquela Associação, tendo sido reprovado, mas, depois de se ler o 
email dessa associação e ficar a saber as condições em que funcionava, mais 
reforça a sua ideia de que o voto de louvor fazia todo o sentido.----------------------- 
 
------- Em reposta à deputada Senhora Ana Luísa, o Presidente da Assembleia, 
informou que não tem memória de ter recebido a sua declaração de residência, 
mas que iria verificar na correspondência arquivada.------------------------------------ 
------- Sobre a Associação Casulo Dourado, confirmou que todos os deputados 
receberam o mail, à semelhança da deputada Ana Luísa, pôs o assunto em aberto 
para outras considerações.-------------------------------------------------------------------  
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DOIS – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

 
------- DOIS PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO E DA ATA DA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO ------------------------------------------ 
 
------- Deliberado por maioria, com a abstenção dos deputados Ana Luísa Peleira, 
Sofia Pintado Pires e Carlos Parada em virtude de não terem estado presentes, 
aprovar a ata da sessão ordinária do mês de junho. -------------------------------------- 
-------Deliberado por maioria, com a abstenção dos deputados, Ana Luísa Peleira, 
António Nunes dos Reis, Sofia Pintado Pires, Carlos Parada e Ana Preto 
Mesquita, em virtude de não terem estado presentes, aprovar a ata da sessão 
extraordinária do mês de julho. ---------------------------------------------------------- 
 
 
------- 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 DEZOITO – 
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 dezoito.  
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------- DOIS PONTO QUATRO – 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 CINCO – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
DO MUNICÍPIO PARA OS ÓRGÃOS DAS FREGUESIAS – PROPOSTA – 
DISCUSSÃO – VOTAÇÃO --------------------------------------------------------------- 
 
------- Presente uma proposta de transferência de competências do Município para 
os Órgãos das Freguesias 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 
Municipal que esclareceu que o que está em votação é a decisão das Juntas de 
Freguesia em não aceitar as competências que lhes seriam transferidas pela 
Câmara Municipal. O mesmo assunto já foi motivo de discussão em reunião de 
câmara, mantendo-se então as mesmas competências na alçada da Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Em seguimento o deputado senhor Nunes dos Reis referiu o estranho que é 
este assunto, que, não tendo tido qualquer aprovação pela Câmara Municipal, vir a 
esta Assembleia com o fim de aprovação. O que faria sentido seria “tomada de 
conhecimento”, pois caso esta Assembleia votasse contra em que resultaria, 
questionou.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- No uso da palavra a Senhora Presidente aludiu o Decreto Lei 57/2019 na 
parte que fundamenta o envio à Assembleia Municipal para aprovação deste 
assunto, ficando claro que não é obrigatório.---------------------------------------------- 
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------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta em apreço 
colocada à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -------------- 
 
 
------- DOIS PONTO SEIS – DEFINIÇÃO DA TAXA DE IMPOSTO 
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS A COBRAR NO EXERCÍCIO 
ECONÓMICO DE 2020 – PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO --------- 
 
------- Presente uma proposta de definição da taxa de imposto municipal sobre 
imóveis a cobrar no exercício económico de 2020 e que será de 0,3% para prédios 
urbanos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Senhora Presidente apenas informou que esta redução vai implicar menos 
receita, cento e vinte mil euros, para o município no próximo ano.-------------------- 
 
------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta em apreço 
colocada à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. --------------
--- 
 
 
------- DOIS PONTO SETE – DEFINIÇÃO DA DERRAMA A COBRAR NO 
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020 – PROPOSTA – DISCUSSÃO – 
VOTAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------- 
------- Presente uma proposta de definição da derrama a cobrar no exercício 
económico de 2020 e que será de 1%. ----------------------------------------------------- 
------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta em apreço 
colocada à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -------------- 
 
 
------- DOIS PONTO OITO - DEFINIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO IRS A 
COBRAR NO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020 – PROPOSTA – 
DISCUSSÃO – VOTAÇÃO --------------------------------------------------------------- 
 
------- Presente uma proposta de definição da participação do IRS a cobrar no 
exercício económico de 2020 e que será de 5%. ----------------------------------------- 
------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta em apreço 
colocada à votação tendo a mesma sido aprovada por maioria com os votos de 
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abstenção dos deputados Ana Luísa Peleira, António Nunes dos Reis, Sofia 
Pintado Pires, Ana Preto Mesquita e Zeferino Lemos. ---------------------------------- 
 

 
------- DOIS PONTO NOVE – DEFINIÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE 
DIREITOS DE PASSAGEM A COBRAR NO EXERCÍCIO ECONÓMICO 
DE 2020 – PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO ----------------------------- 
 
------- Presente uma proposta de definição da taxa municipal de direitos de 
passagem a cobrar no exercício económico de 2020 e que será de 0,25%. ----------- 
------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta em apreço 
colocada à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -------------- 
 
 
------- DOIS PONTO DEZ – AÇÃO DE CONTROLO AO MUNICÍPIO DE 
FREIXO DE ESPADA À CINTA (CONTROLO DAS OBRIGAÇÕES E 
OBJETIVOS DO PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL) – 
COMUNICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO – TOMADA 
DE CONHECIMENTO -------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento da homologação do 
relatório relativo a uma ação de controlo ao Município de Freixo de Espada à 
Cinta (Controlo das obrigações e objetivos do Programa de Apoio à Economia 
Local) levada a cabo pelo IGF. ------------------------------------------------------------- 
 
 
-----------------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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