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

 
 
------- Aos dezanove dias do mês de dezembro 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 pelas Senhoras 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 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 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 – Delegação de competências na Presidente de 
Câmara para autorização de assunção de compromissos plurianuais de valor 
inferior ao montante previsto na alínea b) do n.º 1 do art.º 22º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 08 de junho – Proposta – Discussão Votação------------------------ 
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------- DOIS PONTO SEIS – Orçamento Municipal – Exercício de 2020 – 
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 – 
Criação de 5 subunidades flexíveis – Base Legal – Decreto-Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 71/2018, de 31 de 
dezembro 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 – Designação do júri do procedimento concursal 
para provimento de 1 cargo de direção intermédia de 1º Grau – 
Departamento de Planeamento de Obras e Urbanismo – Proposta – Discussão 
– Votação -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------- DOIS PONTO NOVE – ARU – Área de Reabilitação Urbana de Freixo 
de Espada à Cinta – Aprovação - Proposta – Discussão – Votação --------------- 
 
 
------- Efetuada a chamada, registaram-se as ausências dos deputados senhores 
Tiago Espirito Santo, Marta Eusébio Bastião e Afonso Ferreira Lopes. --------------  
 
-------- 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:------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Mail da senhora deputada Sofia Pintado Pires informando que não iria estar 
na presente sessão e solicitando a sua substituição. -------------------------------------- 
------- Mail da senhora deputada Ana Mesquita informando que não iria estar na 
presente sessão e solicitando a sua substituição. ----------------------------------------- 
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------- Mail do senhor deputado Zeferino Lemos informando que não iria estar na 
presente sessão e solicitando a sua substituição. ----------------------------------------- 
------- Mail do senhor deputado António Afonso informando que não iria estar na 
presente sessão e solicitando a sua substituição. ----------------------------------------- 
------- Pedido de justificação de falta à sessão ordinária do dia 26/09/2019 por 
parte do senhor deputado Manuel Augusto Frade. --------------------------------------- 
------- Pedido de justificação de falta à sessão ordinária do dia 26/09/2019 por 
parte do senhor deputado Alexandre Sousa Pinto. --------------------------------------- 
------- Programa do XXIV do Congresso da ANMP. ------------------------------------ 
------- Mail do Grupo Parlamentar os Verdes sobre “Projeto de resolução 
n.º51/XIV/1.ª – avaliação da aplicação da Lei n.º 69/2014, de 29 de agosto, sobre a 
criminalização de maus tratos a animais, proteção aos animais e alargamentos dos 
direitos das associações zoófilas”. --------------------------------------------------------- 
------- Mail do Grupo Parlamentar os Verdes sobre “Projeto de resolução n.º 
30/XIV/1.ª – Reversão da privatização dos CTT”. --------------------------------------- 
------- Mail do INE enviando informação estatística sobre o Município de Freixo 
de Espada à Cinta. ---------------------------------------------------------------------------- 
------- Convocatória para o Conselho Municipal de Educação de Freixo de Espada 
à Cinta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Convite para participação no 92 Aniversário da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Freixo de Espada à Cinta. ------------------------------ 
------- Convite para participação no almoço convívio da Comissão de Festas em 
Honra do Divino Senhor da Rua Nova. --------------------------------------------------- 
------- Diversos votos de Boas Festas. ----------------------------------------------------- 
------- Alguns jornais e revistas. ------------------------------------------------------------ 
 
------- Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia 
Municipal que começou por cumprimentar a Senhora Presidente, Senhores 
Deputados, público em geral e aproveitou para desejar a todos um bom Natal, um 
bom ano novo e que o ano que aí vem pelo menos seja igual ou melhor do que 
aquele que está quase a terminar, agradecendo a presença de todos durante o ano 
que termina, nas sessões da Assembleia Municipal, esperando que doravante as 
participações sejam enriquecidas e cada vez mais se dê dignidade à Assembleia”. - 
------- Seguidamente solicitou a palavra o senhor deputado António Nunes dos 
Reis que, agradecendo os votos de Boas Festas e retribui-os, relembrou que 
continua à espera de três respostas: uma, sobre as casas; outra, sobre o relatório do 
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direito de oposição; e a terceira sobre a falta do envio das atas da Câmara aos 
deputados.” ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------- Em resposta a senhora Presidente da Câmara disse que em relação às casas, 
e como tinha prometido na última sessão, trazia a lista para lhe entregar. ------------ 
------- Relativamente às atas, informou que tinha dado ordem à funcionária que 
está encarregue dessa função e estava convicta que estava a ser cumprida.---------- 
------- Sobre o relatório de oposição, informou que o mesmo foi à reunião de 
câmara, e que lho faria chegar.-------------------------------------------------------------- 
 
------- Usou de seguida da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal 
para informar os presentes, sobre o que se tinha passado na reunião em Vila Real, 
XXIV Congresso da Associação Nacional de Municípios. ----------------------------- 
------- Os temas dominantes foram a descentralização e regionalização, como se 
previa; Portugal é dos países mais centralizados da União Europeia; e, os 
municípios realizam apenas 9,2 por cento da despesa pública, comparado com a 
média da União Europeia que é de 23,3 por cento. Referiu, que em sua opinião as 
populações deviam ser melhor servidas em todos os aspetos, principalmente no 
que diz respeito ao sector administrativo, seria necessário fazer uma 
descentralização e posteriormente uma regionalização. Sendo evidente que o caso 
da transferência de competências poderá, eventualmente, estar no início de uma 
descentralização. Relembrou que no caso de Freixo de Espada à Cinta, esta 
Assembleia, aprovou todas as competências que foram emanadas do Governo. 
Salientando que o grande problema patente em todas as intervenções no referido 
congresso em Vila Real, por parte de muitos autarcas foi precisamente a parte 
financeira. Contando inclusive um comentário, a título de piada, de um autarca, se 
bem se lembra, de Santarém que dizia que, antigamente o Senhor Primeiro 
Ministro enviava um pacote financeiro para os Municípios, passado dois meses já 
dizia que era um envelope financeiro, e que qualquer dia seriam uns trocos. E de 
facto, é a grande preocupação. Espera pelo inicio do ano que vem para que a 
Senhora Presidente confirme esta preocupação, pois como se pode imaginar sem a 
parte financeira, não se poderá executar muita coisa, nas áreas mais sensíveis e 
importantes no nosso município, como a educação e a saúde.-------------------------- 
----- Acrescentou ainda, que tiveram a honra de contar com o Senhor Presidente 
da República no primeiro dia da reunião, que transmitiu a sua preocupação sobre o 
que paira no País, no que respeita a zonas mais empobrecidas. Como é do 
conhecimento geral, o Senhor Presidente da República percorre o país e não 
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deixou de solicitar aos autarcas que tivessem alguma calma e bom-senso na 
planificação da descentralização, apontando o ano de 2020 para acertar agulhas e 
o ano de 2021 para a sua conclusão e posteriormente estaríamos em condições de 
trabalhar a regionalização. ------------------------------------------------------------------- 
------- No segundo dia esteve presente o Senhor Primeiro Ministro, e a opinião do 
Senhor Presidente da Assembleia foi coincidente com a de outros autarcas, na 
medida em que ficou nítida a diferença dos dois discursos. O do Senhor Presidente 
da República muito mais otimista e motivador, o do Senhor Primeiro Ministro 
mais focado nas dificuldades e na grande e importante área que é a financeira.   
------- Há que ter em atenção as assimetrias que há entre o Interior e o Litoral, e as 
regras impostas não poderão ser as mesmas. Dando como exemplo, não poder 
haver a mesma regra para o Município de Lisboa e para o Município de Freixo de 
Espada à Cinta, porque são territórios completamente díspares. ----------------------- 
------ Em suma, concluiu, que em grosso modo foram estes os focos na reunião e 
as preocupações dos Presidentes de Municípios do nosso País. -----------------------  
------ Deixou uma nota, dizendo que foram bem recebidos pelo senhor Presidente 
da Câmara de Vila Real, e que tinha sido um prazer rever pessoas que já não via 
há muito tempo. ------------------------------------------------------------------------------- 
------- Posteriormente, deu conta da reunião da CIMDOURO realizada em 
Sernancelhe, no dia seis de dezembro, na qual também esteve presente. 
Intervieram alguns dos Autarcas dos Municípios que fazem parte da nossa CIM, 
que abordaram assuntos essenciais como, a exploração do lítio nos concelhos, a 
venda das barragens do Rio Douro e a linha do douro com ligação a Barca 
D’Alva. Disse que era do seu conhecimento que os autarcas da CIM têm insistido 
neste ultimo assunto sempre que é oportuno. Informando, inclusive, que teve 
conhecimento que o Senhor Presidente da CIM tinha agendada uma reunião com o 
Senhor Secretário de Estado sobre este assunto.------------------------------------------  
------- Informou ainda que, teve conhecimento de forma informal pelos presidentes 
da câmara de Mogadouro e de Miranda do Douro, que o negócio da venda das 
barragens estaria em fase adiantada. Sabendo que teria havido por parte da 
Iberdrola, companhia que vai comprar as barragens, visitas às barragens de Picote 
e Bemposta em Miranda do Douro. Como também já ouviu rumores que esta 
mesma empresa espanhola estará interessada também nas barragens do Baixo 
Sabor e do Tua, antevendo uma situação menos favorável a Portugal e 
concretamente aos municípios nossos vizinhos, bem como a sua preocupação no 
facto de puderem surgir problemas a nível agrícola e turístico. ------------------------  
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------- Frisando o facto de o nosso Douro, ser neste momento o espaço mais 
apetecível da Europa e até do mundo. ----------------------------------------------------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra o senhor deputado António Nunes dos Reis 
para manifestar a sua opinião sobre este último assunto, dizendo que não vê 
grande diferença entre o negócio ser feito com espanhóis ou com chineses, mas 
que realmente acredita que as preocupações dos autarcas de Mogadouro e Miranda 
do Douro sejam bastantes. E é da opinião que as barragens sendo portuguesas fará 
todo o sentido continuarem a receber o seu pagamento. Caso diferente é o da 
barragem de Saucelle que é propriedade de Espanha.------------------------------------ 
 
------- Em seguimento, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que voltou a 
reforçar as preocupações dos autarcas de Mogadouro e Miranda do Douro 
relativamente aos valores que atualmente recebem e que receiam perder. ----------- 
 
------- O deputado Senhor António Nunes dos Reis ainda acrescentou que na sua 
opinião, se a barragem de Picote e de Miranda tivessem sido construídas por uma 
empresa Francesa ou Espanhola os direitos seriam sempre dos portugueses”. ------ 
 
------- Foi de seguida cedida a palavra à senhora Presidente da Câmara que 
comungou da opinião e preocupações dos autarcas de Mogadouro e Miranda do 
Douro, e este último tenciona exigir um parque eólico, para compensação caso 
percam receita. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- No uso da palavra o deputado Senhor Ivo Quintas informou que sobre o 
assunto das barragens, e do que ele tem conhecimento, a “EDP Produção” 
caminha para a extinção, pelo facto de as centrais térmicas, como tem vindo a 
publico, irão ser obrigadas a fechar. Consultando os mapas de produção da EDP 
pode-se verificar que as barragens do douro e muitas outras raramente estão em 
funcionamento. Os motivos da venda são sobretudo pela sua baixa rentabilidade. 
Dando como exemplo, a do Baixo Sabor, a pior de todas, porque a do Baixo Sabor 
foi feita só por causa das eólicas, para quem não tem essa noção, as eólicas 
geralmente produzem de noite, de noite não temos consumo de energia, ou seja, 
essa energia que estão a produzir vai-se perder, então a solução é criar barragens, 
uma a montante outra a jusante. A de montante terá um efeito de bombagem, o 
que faz é bombar a água de noite com essa energia das eólicas para montante, para 
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depois durante o dia, poder turbinar para jusante. A função dessas barragens é 
essa, armazenamento de energia das eólicas, criando uma bateria com água. ------- 
------- A sua opinião era de pouca preocupação pela venda à Iberdrola ou a outros. 
Informando ainda que, a Iberdrola tem como conceito, no nosso País, a venda de  
energia verde. Por certo o deputado aqui presente, Alexandre Sousa Pinto, saberia 
do que falava, pois há empresas que são obrigadas a produzir os seus produtos 
com energia verde, por exemplo, os têxteis, mesmo quando aplicados no sector 
automóvel. Sendo esse um ramo de negócio da Iberdrola. Entende até que é um 
beneficio.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Quanto às contrapartidas para os municípios, tem dúvidas, mas aceita que 
haja preocupações nesse sentido. No caso de Picote informou que foi remodelada, 
tanto, que a sua empresa fez trabalho lá, Miranda também lhe parece que teve 
investimento recentemente. De qualquer forma, entende que haverá sempre 
prejuízos, na medida em que nunca será compensador o retorno do investimento. - 

 
 

DOIS – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

 
------- DOIS PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DA 
SESSÃO ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com as abstenções dos 
senhores deputados, Raúl Rocha Ferreira, Luís Durães Queiroz, Manuel Frade e 
Alexandre Sousa Pinto, em virtude de não terem estado presentes, aprovar a ata da 
sessão anterior. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- 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. ------------------------------------ 
 
 



 
 
 
 
 

8 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Ata nº 07/2019 
Reunião de 19/12 
 
     Pág.       

 

------- 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 ----------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra o senhor deputado António Nunes dos Reis 
que alertou mais uma vez para o facto, de achar conveniente, que as questões que 
são encaminhadas a esta assembleia e passaram previamente pelo escrutínio da 
câmara municipal trouxessem apensas as atas, mesmo que em minuta, para 
elucidar os presentes sobre o assunto. Deixou a informação que, em troca de 
informação com o senhor vereador Nuno Ferreira, ficou a saber que na reunião de 
câmara, aquando da discussão sobre este assunto, se depararam com algumas 
discrepâncias de valores relativo à base dos contratos públicos, e que a Senhora 
Presidente se tinha comprometido a esclarecer o assunto, mas acabou por não 
acontecer. O que significa que no momento em que está a decorrer esta assembleia 
e concretamente a discussão do assunto, não há conhecimento que tenha ficado o 
prolema resolvido em reunião de câmara. ------------------------------------------------ 
 
------- Em resposta, a Senhora Presidente da Câmara esclareceu que não há 
discrepâncias nenhumas, porque o valor constante do mapa inclui o valor de IVA 
e o publicado na BASE.GOV não têm IVA. Mas comprometeu-se a levar a 
informação coincidente com a que consta na BASE.GOV. na próxima reunião de 
câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
------- A Assembleia Municipal ratificou por maioria 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.  
------- Os deputados Senhores, António Nunes dos Reis, Ana Luísa Peleira, Raúl 
Rocha Ferreira, Luís Durães Queiroz e Manuel Augusto Frade abstiveram-se. ----- 
 
 
------- 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 ----------------- 
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------- 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 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
PRESIDENTE DE CÂMARA PARA AUTORIZAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS DE VALOR INFERIOR AO 
MONTANTE PREVISTO NA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ART.º 22º DO 
DECRETO-LEI N.º 197/99, DE 08 DE JUNHO – PROPOSTA – 
DISCUSSÃO VOTAÇÃO ----------------------------------------------------------------- 
 
------- Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi solicitado aos senhores 
deputados que este ponto fosse retirado da ordem do dia em virtude de ter sido 
reprovado na reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO SEIS – ORÇAMENTO MUNICIPAL – EXERCÍCIO 
DE 2020 – PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO ----------------------------- 
 
------- Presente a proposta de orçamento municipal para o exercício de dois mil e 
vinte e que aqui se dá por transcrito ficando um exemplar do mesmo arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas. ----------------------------------------------------------------- 
 
------- Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que 
tinha recebido umas questões sobre este assunto por parte do senhor deputado 
Alexandre Sousa Pinto e que tinha encaminhado as mesmas para a senhora 
Presidente da Câmara para lhe poder responder e que a seguir se transcrevem:  ---- 
 
 
“Ação social urbanismo e território 
 
1. Continuidade do projeto de combate ao insucesso escolar. Números 
comparativos e valores gastos. 
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2. Natalidade: Nascimentos: apoios dados, valores gastos em 2018/9 e o previsto 
para 2020. 
3. Quantos transportes de doentes de oncologia foram efetuados em 2018/9, o seu 
custo global e valor previsto para 2020. 
4. Quantos estudantes receberam apoio por estarem a estudar fora e qual as 
verbas gastas em 2018/9 e o previsto para 2020. 
5.Das casas adquiridas quantas já foram recuperadas e estão ao serviço da 
habitação social atualmente e qual o valor previsto gastar nesta atividade em 
2020. 
6. Restabelecimento florestal, qual o ponto da situação, verbas gastas e áreas 
trabalhadas em 2018/9 e previstas em 2020.  
7. No restabelecimento florestal alguma colaboração foi solicitada aos bombeiros 
e aos clubes de caça e pesca? 
8. Veterinário – verba prevista para 2020. Qual o número de vezes que o 
veterinário veio a Freixo e quantos atos médicos praticou? 
9. Não será possível o veterinário estar presente nas montarias organizadas no 
concelho? Para poder analisar os animais abatidos? 
10. Qual a relação e apoio aos lares de terceira idade, centros de dia em cada 
freguesia do concelho. 
11. Aquisição e reabilitação de edifícios no centro histórico, ponto da situação na 
vila de Freixo e outras freguesias. 
12. Apoio aos bombeiros para as diversas atividades. Valores aprovados e 
executados de 2018/9 e previstos para 2020. 
13. Apoios aos clubes de caça e pesca na vertente da manutenção do território, e 
fauna, com sementeiras de áreas ardidas etc. 
 
Receitas 
 
14. Lei 50/2018 receita corrente de 450.000€ e de capital de 50.000€ - verificou-
se? 
15. Novo empréstimo de 328.201,95€ 
16. Mapa de empréstimos é duro!!! Da sua responsabilidade são 3 grandes 
empréstimos no valor global de 6.823.986,26 € correspondendo atualmente a 
70% do valor em divida á banca. Corresponde estes empréstimos a renovação de 
antigos? Se sim em quanto foi a amortização? 
 
Despesa 
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17. Foram contratadas 16 pessoas. Qual a razão do aumento das necessidades de 
pessoal na camara? É pessoal eventual? Efetivo? Com vínculo precário ou 
definitivo? Custo previsto? 
18. A cedência das aguas municipais á nova entidade intermunicipal, libertou 
para a camara os funcionários afetos a essa atividade. Quantos funcionários são 
e qual a nova ocupação dada a esses funcionários sobrantes? 
19. Existe a previsão de aposentações significativas no futuro próximo, Qual a 
idade média dos funcionários da Câmara? Quantos se vão reformar nos próximos 
4 anos? 
20. Quais as transferências para as juntas de freguesia, em 2020 e as efetuadas 
em 2019/18? Qual o valor por habitante em cada respetiva junta? 
 
Quadro Plurianual de programação 
 
21. Neste quadro por uma questão de leitura e comparação transparente deveria 
estar disponível para a assembleia os valores finais (execução) de 2017, 2018, 
provisórios de 2019 e previstos para 2020,/21/22/23. 
22. Não será possível melhorar este Quadro? O que aqui é apresentado nada 
orienta, e nenhum trabalho reflete.” 
 
------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara que optou por 
apresentar o orçamento municipal antes de responder às questões colocadas pelo 
deputado Senhor Alexandre de Sousa Pinto, ficando transcrito nesta ata:  ----------- 
 
“Ex.mo senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.ma Mesa da Assembleia Municipal 
Ex.mos Senhores Deputados 
Ex.mo Público 
 
 Este orçamento reflete aquilo que é a agenda política do executivo que eu 
lidero, reflete aquilo que eu sempre defendi e defendo para o nosso concelho, ou 
seja, AS PESSOAS PRIMEIRO… 
 Desde que, em sufrágio nos foi dada a possibilidade de dirigir os desígnios 
do nosso concelho, que olhamos para as pessoas como o principal pilar do 
desenvolvimento sustentável do nosso território, e é nelas que pensamos, quando 
programamos os investimentos necessários para o concelho. 
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 Não construímos só por construir ou porque existe uma possibilidade de 
enquadramento num qualquer projeto cofinanciado. Quando investimos fazemo-lo 
com um objetivo, com consciência e com a capacidade de reconhecer as nossas 
limitações. 
 Analisando a receita pode-se constatar que, à semelhança dos últimos anos, 
o FEF, proveniente de verbas do orçamento de estado, é responsável pela maioria 
das receitas quer de capital quer corrente. 
 Foi incluído neste orçamento o valor de cerca de 500.000€ referente ao 
compromisso já assumido com a DGEST, resultante da transferência de 
competências na área da educação. 
 No ano de 2020 também é espetável o recebimento de cerca de 840.000€ de 
receitas correntes e 2.100.000€ de receita de capital, provenientes de 
candidaturas a projetos comunitários. 
 Por fim, no que concerne à receita de capital é de referir que na rúbrica 
“empréstimos de médio e longo prazo” está contemplada a obtenção de crédito 
junto do BEI e da banca comercial, já aprovado por esta assembleia, faltando 
apenas o visto do tribunal de contas e que têm como objetivo efetuar o pagamento 
da parte não financiada dos projetos comunitários. 
 Analisando o orçamento da despesa, a contratação de colaboradores para 
fazer face às necessidades de recursos humanos nos estabelecimentos de ensino 
do concelho, e a possibilidade de integrar mais colaboradores através do 
PREVPAC, obrigou a um aumento que se estima no valor de 145.000€ com 
pessoal recrutado para novos postos de trabalho. 
 De salientar duas rúbricas tantas vezes discutidas em reuniões, 
nomeadamente “outros trabalhos especializados” onde se encontra uma verba 
candidatada ao PIICE cujo valor ascenda a 240.000€, mas onde se encontram 
também valores referentes a trabalhos especializados que não têm 
enquadramento noutras rúbricas. 
 A conta de “outros serviços” contempla verbas afetas à limpeza da rede 
viária, à universidade sénior, ao restabelecimento da floresta afetada por agentes 
bióticos e abióticos, à transferência de valores para a Associação de Municípios 
do Douro Superior e à realização de atividades como o mercado medieval, a 
FFIL, flor da amendoeira, sopas e merendas, bem como a necessidade de dar 
cobertura a outras despesas que não têm enquadramento noutras rúbricas. 
 O aumento das despesas de capital que consequentemente provocou o 
aumento do orçamento da despesa, quando comparado com o de 2019, é fruto das 
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várias candidaturas a fundos do Portugal 2020 sendo espetável que o seu início 
aconteça no ano do orçamento. 
 Mais uma vez reforço que este orçamento está focado nas funções sociais 
do município, por essa razão 26% do orçamento está afeto às funções referidas, 
isto olhando apenas para o PPI e para o PAM, pois a par dos investimentos 
sociais referidos, existem outros, tais como, o apoio na alimentação das crianças 
do nosso concelho, a comparticipação no transporte dos alunos que estão a 
frequentar o ensino fora do concelho, que não sendo referidos no PPI e no PAM 
estão contemplados no orçamento da despesa. 
 Convém relembrar aos mais esquecidos e aqueles que pensam que tudo se 
repara como que por magia que, este orçamento, à semelhança de outros, também 
é o reflexo de anos e anos de má gestão de dinheiros públicos, reflexo do tempo 
em que se obtinham empréstimos para fazer obra e se gastava desenfreadamente 
em festas, reflexo de obras megalómanas que em nada beneficiaram as pessoas. 
 Este orçamento é o reflexo de uma pesada herança que nunca nenhum 
anterior governante quis nem quer assumir, porque na altura o lema era “quem 
depois vier que feche a porta”. 
 Por último importa mencionar que, o nosso concelho, à semelhança de 
tantos outros concelhos no Interior de Portugal, está esquecido pelo governo 
central, que não se lembra de vários direitos constitucionais, como o direito à 
saúde, a uma habitação, a um trabalho, ao ensino… 
 A nossa autarquia cada vez mais tem vindo a substituir o estado central em 
diversas funções que são da sua responsabilidade e que nada faz, por isso, o 
nosso orçamento privilegia as pessoas… porque as pessoas vêm primeiro… e 
enquanto as pessoas permitirem há minha equipa e a mim dirigir os desígnios do 
nosso concelho, nunca uma pessoa com cancro vai deixar de ter acesso a 
cuidados de saúde, nunca nenhuma criança vai ficar sem pelo menos uma 
refeição quente por dia, nunca um estudante vai deixar de estudar porque não lhe 
é permitido o acesso a um estabelecimento de ensino.” 
 
------- Respondendo ao deputado Senhor Alexandre Sousa Pinto, quis deixar claro 
que o documento com as questões tinha chegado à sua secretária o dia anterior e 
depois de almoço. De qualquer forma, deixou ficar a sua desconfiança no sentido 
de lhe parecer que seria “caso encomendado”, dado que o conteúdo do documento 
lhe soa a  “dejá vu”. 
------- Acrescentou que algumas das questões ficariam sem resposta, no momento, 
porque não tinha havido tempo para recolher a informação. Quanto à questão das 
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casas adquiridas e quantas já foram recuperadas, informou que isso faz parte do 
PARU. Há uma que está a ser recuperada, outras serão para recuperar e outras 
para demolir. Como já tinha referido anteriormente será uma candidatura ao IRU, 
provavelmente no próximo ano. Em relação ao restabelecimento florestal, 
relembrou que no orçamento a verba continua lá na totalidade, não tendo havida 
qualquer execução, apesar de ter sido alvo de candidatura. Quanto à questão do 
veterinário, mais uma vez informou que é funcionário da Câmara Municipal, e 
caso as associações necessitem do seu trabalhado, como estar presente nas 
montarias só têm que pedir. A titulo de exemplo disse que tinha havido uma 
montaria promovida pela Associação de Monteiros do Norte e a veterinária esteve 
presente, mesmo na altura ser prestador de serviços e o evento se ter realizado ao 
fim de semana. Relativamente ao apoio aos lares de terceira idade, apesar de lhe 
achar alguma piada, vou-lhe responder, dizendo que a câmara não pode apoiar 
essas instituições. Quanto ao apoio aos Bombeiros, o orçamento espelha essa 
informação, nomeadamente, os vencimentos dos telefonistas, que são cinquenta 
por cento do vencimento da EIP, os outros cinquentas são pagos pela Proteção 
Civil; seguros das viaturas, mesmo tendo conhecimento que não teríamos 
obrigação de os suportar; seguros de acidentes de trabalho; luz; água, etc.  A 
questão de apoio aos Clubes de Caça e Pesca, naquilo que podemos tem havido 
colaboração, mas eles são autónomos para grande parte do trabalho. Quanto aos 
empréstimos, relembro que tudo passou por esta assembleia e o deputado Senhor 
Alexandre Sousa Pinto esteve presente. Enfatizou uma frase usada pelo senhor 
deputado, nomeadamente, “o mapa de empréstimos é duro”, mas relembrou que 
não foram da responsabilidade desta Presidente da Câmara. Não se querendo 
repetir, informou que os três grandes empréstimos, que aqui vieram, são 
empréstimos de substituição de divida, pelas vantagens já amplamente debatidas. 
Depois sobre a cedência das águas municipais, informou que os funcionários da 
câmara que estavam afetos às águas não estavam só afetos ao serviço das águas, 
acabavam por fazer outros trabalhos. O leitor-cobrador vai ingressar os quadros da 
empresa, os outros dois não estão disponíveis, mas é da opinião que esses 
trabalhadores são imprescindíveis para a câmara municipal, principalmente tendo 
focado a questão da aposentação. A aposentação é uma preocupação desta câmara, 
havendo muita gente que já está em condições disso e outros que até já saíram 
pela pré-reforma, outros ainda estão longe disso. A Senhora Presidente é da 
opinião que é obrigação desta câmara pensar com cuidado nas pessoas e não só 
nos números. Quanto às transferências para as Juntas de Freguesia, informou que 
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consta tudo do orçamento. Relembrando que em 2018 e 2019 não tinha havido 
valor algum no orçamento. ------------------------------------------------------------------ 
 
------- Cedida a palavra ao deputado Senhor António Nunes dos Reis, este, 
afirmou que mesmo que o orçamento tenha sido enviado dentro do prazo, não 
significa que não se possam levantar questões, sendo que é em sede de reunião da 
assembleia que isso deve acontecer. Louvando o deputado Senhor Alexandre 
Sousa Pinto pelo facto de ter enviado as questões antecipadamente. De qualquer 
maneira, registou o seu desagrado com a forma como a Senhora Presidente se 
dirigiu ao deputado Senhor Alexandre Sousa Pinto, bem como a sua não satisfação 
quanto às respostas dadas. Sublinhando a obrigação da Senhora Presidente de 
responder e o direito dos deputados colocarem questões. ------------------------------ 
 
------- Tomou a palavra a Senhora Presidente da Câmara para reafirmar o facto de 
o documento enviado pelo deputado Senhor Alexandre Sousa Pinto lhe ter 
chegado em cima do tempo para que pudesse vir a esta reunião munida da 
respetiva informação. ------------------------------------------------------------------------ 
 
------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta de orçamento 
para o exercício de 2020 colocada à votação tendo a mesma sido aprovada por 
maioria com a abstenção do deputado Senhor Manuel Augusto Frade, com os 
votos contra dos deputados Senhores António Nunes dos Reis, Ana Luísa Peleira, 
Raúl Rocha Ferreira e Luís Durães Queiroz e com os restantes onze votos 
favoráveis. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------- 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 
– CRIAÇÃO DE 5 SUBUNIDADES FLEXÍVEIS – BASE LEGAL – 
DECRETO-LEI N.º 305/2009, DE 23 DE OUTUBRO COM AS 
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 71/2018, DE 31 DE 
DEZEMBRO 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 ----------------------- 
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------- 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 – Criação de 5 
subunidades flexíveis e que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da 
mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. --------------------------------------- 
 
------- No uso da palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal esclareceu 
que se tratava de uma proposta de revisão do modelo de estrutura orgânica do 
nosso município, para criação de uma unidade orgânica nuclear, cinco unidades 
flexíveis, um lugar de chefe de departamento, e cinco coordenadores técnicos. ---- 
 
------- Solicitou a palavra o deputado Senhor António Nunes dos Reis para registar 
o seu sentido de voto, fundamentado na repetição do assunto em outras 
assembleias e na sua tomada de posição semelhante. ----------------------------------- 
 
------- Depois de devidamente analisada a proposta em apreço foi a mesma 
aprovada por maioria com cinco votos contra dos membros Senhores António 
Nunes dos Reis, Ana Luísa Peleira, Raul Rocha Ferreira, Luís Durães Queirós e 
Manuel Augusto Frade e uma abstenção do membro Senhor António Manuel 
Morgado Tavares e dez votos favoráveis dos restantes Deputados. ------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO OITO - DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE 1 CARGO 
DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 1º GRAU – DEPARTAMENTO DE 
PLANEAMENTO DE OBRAS E URBANISMO – PROPOSTA – 
DISCUSSÃO – VOTAÇÃO-------------------------------------------------------------- 
 
------- Presente uma proposta de designação do júri do procedimento concursal 
para provimento de um cargo de direção intermédia 1º grau – Departamento de 
Planeamento de Obras e Urbanismo e que aqui se dá por transcrita ficando um 
exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ----------------------- 
 
------- Seguidamente usou da palavra o deputado Senhor António Nunes dos Reis 
que levantou a questão à Senhora Presidente sobre o sentido de voto em sede de 
reunião de câmara sobre este assunto. ----------------------------------------------------- 
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------- No seguimento do mesmo assunto a deputada Senhora Ana Luísa Peleira 
voltou a por em aberto a pergunta se o assunto teria sido aprovado na reunião de 
câmara, visto que tinha conhecimento que na reunião da câmara municipal do dia 
três de dezembro tinha sido o mesmo, retirado da ordem do dia. ---------------------- 
 
----- Em resposta a Senhora Presidente da Câmara esclareceu que o assunto do júri 
já tinha sido aprovado na reunião de câmara há muito tempo, já tinha vindo à 
aprovação desta Assembleia, e aqui sim tinha chumbado, por isso se repete o seu 
encaminhamento a esta assembleia para provação. -------------------------------------- 
 
------- Seguidamente foi a proposta colocado à votação por escrutínio secreto 
tendo-se verificado a seguinte votação: --------------------------------------------------- 
 
------- 2 Votos brancos; ---------------------------------------------------------------------- 
------- 3 Votos contra; ------------------------------------------------------------------------ 
------- 11 Votos a favor; ---------------------------------------------------------------------- 
 
------- A proposta em apreço foi aprovada por maioria. ------------------------------ 
 
 
------- DOIS PONTO NOVE – ARU – ÁREA DE REABILITAÇÃO 
URBANA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – APROVAÇÂO - 
PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO ------------------------------------------- 
 
------- Presente a proposta de Área de Reabilitação Urbana de Freixo de Espada à 
Cinta e que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas. ----------------------------------------------------------------- 
 
------- No uso da palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal esclareceu 
que este documento já foi alvo de aprovação por parte desta Assembleia, condição 
necessária para a câmara se poder candidatar ao programa PARU, como, caso não 
se faça uma candidatura ao programa ORU nos três anos seguintes a ARU perde 
validade. Atendendo que fazemos parte do PARU não podemos desleixar o prazo, 
invalidando o ARU e em consequência ficar pelas condições do ORU. Sendo a 
sequencial convém aprovar esta proposta para que se siga o ORU e continuar com 
as candidaturas que temos do PARU em andamento. ----------------------------------- 
 



 
 
 
 
 

18 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Ata nº 07/2019 
Reunião de 19/12 
 
     Pág.       

 

------- Solicitou a palavra o deputado Senhor Alexandre Sousa Pinto questionou a 
Senhora Presidente para saber se na definição desta área foi o executivo que 
escolheu. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------ Respondeu a Senhora Presidente da Câmara dizendo que o executivo tem 
sempre que delimitar uma área, podendo haver mais ARU, e o que fizeram foi 
delimitar mais na zona histórica”. ---------------------------------------------------------- 
 
------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta colocada à 
votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ------------------------------- 
 
 
-----------------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 
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