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

 
 
------- Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 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 
dezassete – 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 – Autorização para a contratação de 
empréstimo de médio e longo prazo para aplicação em projetos de 
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investimento, no montante de até 171.800,36€, correspondente à 
contrapartida nacional de investimento municipal, co-financiamento pelo PO 
Norte – FEDER – Relatório final de análise das propostas – discussão – 
Votação; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------- DOIS PONTO SEIS – Delegação de competências no âmbito da 
atribuição da concessão destinada ao exercício em exclusivo, da atividade de 
exploração da rede municipal de distribuição de eletricidade em baixa tensão 
– Proposta – Discussão – Votação; ------------------------------------------------------ 
 
 
------- Efetuada a chamada, verificou-se a ausência dos deputados senhores 
Afonso Ferreira Lopes, António Augusto Afonso e Marta Filipa Eusébio Bastião. - 
-------- 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 senhor Presidente da Assembleia Municipal começou por informar que 
em virtude de o Segundo Secretário da Assembleia Municipal ter solicitado a 
suspensão do seu mandato, teria de se proceder à eleição de um deputado para sua 
substituição, solicitando às bancadas parlamentares propostas nesse sentido.-------- 
------- Apenas a bancada parlamentar do PSD apresentou uma proposta, com o 
nome da senhora Maria Soledade Pereira da Fontoura, tendo a mesma sido 
aprovada por maioria com quinze votos a favor e um voto em branco. ------------ 
------- Após a regularização da Mesa da Assembleia Municipal, o senhor 
Presidente da Assembleia Municipal desejou as maiores felicidades à senhora 
deputada Maria da Fontoura nas novas funções e deu continuidade aos trabalhos 
da sessão da Assembleia.---------------------------------------------------------------------  
 
 
------- O Período de Antes da Ordem do Dia iniciou-se com a leitura do seguinte 
expediente:------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Missiva do senhor deputado António José Morgado solicitando renúncia ao 
mandato como membro da Assembleia Municipal. ---------------------------------- 
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------- Mail do deputado António Augusto Afonso informando que não lhe seria 
possível estar na presente sessão. -----------------------------------------------------------  
------- Mail da deputada Ana Luísa Peleira solicitando a sua substituição na 
presente sessão. ------------------------------------------------------------------------------- 
------- Mail da deputada Sofia Lorete Pires solicitando a sua substituição na 
presente sessão. ------------------------------------------------------------------------------- 
------- Oficio da Direção Regional da Cultura do Centro para participar na 
Conferência Internacional “Cultura, Território e Desenvolvimento”. ----------------- 
------- Mail da Associação Nacional de Assembleia Municipais sobre “Síntese 
referente à parte I do livro verde para a reforma da democracia municipal e 
valorização do papel das Assembleias Municipais”. ------------------------------------ 
------- Mail da Associação Nacional de Assembleia Municipais sobre Seminário 
na Assembleia da República. --------------------------------------------------------------- 
------- Alguns Jornais e revistas. ------------------------------------------------------------ 
 
 
------- Começou por solicitar a palavra o deputado senhor António Nunes dos Reis 
para informar que já algum tempo que os deputados não recebem as atas da 
câmara municipal, a última terá sido a nrº 25/2018. E ainda, chamar a atenção para 
a ata extraordinária do dia dez de abril, que não contempla a sua falta, não 
obstante na ata da sessão ordinária de vinte e nove de abril constar a sua abstenção 
na aprovação da ata extraordinária por motivo de ausência.----------------------------   
 
------- Em resposta o senhor Presidente da Assembleia Municipal informou o 
deputado senhor António Nunes dos Reis que, não consta a sua falta uma vez que 
tinha solicitado a sua substituição à referida sessão. ------------------------------------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra o deputado senhor Ivo Quintas para 
agradecer a algumas pessoas, em especial a duas que tornaram possível o 
Encontro do Clube Subaru Portugal em Freixo de Espada à Cinta, nomeadamente 
o senhor Marco Costa, Presidente do Clube e o senhor Bruno Cerqueira, que 
incentivou a  realização do encontro em Freixo de Espada à Cinta. Realçou o facto 
de já durar dois anos a vontade e esforços neste sentido e que só agora tinha sido 
possível. Mas ficou muito agradado com o facto de o Clube Subaru Portugal e os 
seus membros terem referido que tinha sido uma dos melhores encontros dos 
últimos anos.----------------------------------------------------------------------------------- 
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-------  Informou ainda que estiveram em Freixo cinquenta e sete viaturas e cento e 
quarenta e dois participantes.  Aproveitou para agradecer ao Centro de Ação 
Social e Cultural da Câmara Municipal de Freixo pelas refeições servidas e 
informar que nessa altura foi esgotada a capacidade de alojamento em Freixo, 
tendo alguns participantes necessidade de ir para Espanha.” --------------------------- 
 
------- Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia que quis 
agradecer à senhora Presidente da Câmara Municipal todo o esforço e diligências 
para que a estrada nacional 221 (responsabilidade da “Infraestruturas de 
Portugal”) fosse reparada. Lembrando que já na altura em que foi vice-presidente 
da câmara municipal se tinham empenhado arduamente para resolver o assunto 
mas, quem de direito nunca olhou para o nosso concelho com a atenção devida.---- 
 
 

DOIS – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

 
------- DOIS PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DA 
SESSÃO ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade 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. ------------------------------------ 
 
 
------- DOIS PONTO TRÊS – INFORMAÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 
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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.  
 
 
------- 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 – AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA APLICAÇÃO 
EM PROJETOS DE INVESTIMENTO, NO MONTANTE DE ATÉ 
171.800,36€, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA NACIONAL DE 
INVESTIMENTO MUNICIPAL, CO-FINANCIAMENTO PELO PO 
NORTE – FEDER – RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO ------------------------------------------ 
 
------- Presente o relatório final de análise das propostas, para autorização, da 
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo para aplicação em projetos 
de investimento, no montante de até 171.800,36€, correspondente à contrapartida 
Nacional de Investimento Municipal, co-financiamento pelo PO Norte e que aqui 
se dá por transcrito ficando um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal para 
informar esta assembleia que veio a público, nos jornais e internet a noticia da 
contratação deste empréstimo como finalizada após a sua aprovação em reunião 
de câmara. Mas que mais não foi, do que alguma precipitação e pouco 
conhecimento que o jornalista presente nessa reunião de câmara teve sobre os 
tramites destes processos. Sabendo que só será dado como concluído após a 
aprovação por esta assembleia e posteriormente enviado ao Tribunal de Contas.--- 
 
------- Seguidamente a senhora Presidente da Câmara Municipal e sobre este 
assunto informou que foram pedidas propostas a três instituições bancárias, 
nomeadamente Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto 
Douro,  Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Terra Quente e BPI, para a parte que 
o BEI não financia, num total de 171.800,36€, em que 153.680,36€ se destina à 
requalificação e valorização do Castelo e 18.120,00€ para o Centro de Artes e 
Ofícios da candidatura do PARU .---------------------------------------------------------- 
------- A proposta mais baixa foi da Caixa Agrícola de Trás-os-Montes e Alto 
Douro de Vila Real que apresenta uma taxa da Euribor a seis meses + 1%. A outra 
era + 1,755 e o BPI não apresentou proposta, logo a proposta a votação é da Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro. ------------------------- 
-------  Sublinhou o facto destes empréstimos não contarem para o endividamento 
da Câmara, na medida em que são os únicos que a lei nos permite contrair 
correspondendo à contrapartida Nacional de Investimento Municipal, co-
financiamento pelo PO Norte.--------------------------------------------------------------- 
------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta em apreço 
colocada à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -------------- 
 
------- DOIS PONTO SEIS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DA CONCESSÃO DESTINADA AO 
EXERCÍCIO EM EXCLUSIVO, DA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DA 
REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE EM 
BAIXA TENSÃO – PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO ------------------ 
 
------- Presente uma proposta de delegação de competências no âmbito da 
atribuição da concessão destinada ao exercício em exclusivo, da atividade de 
exploração da rede municipal de distribuição de eletricidade em baixa tensão e 
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que aqui se dá por transcrita, ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas. ------------------------------------------------------------------------ 
 
------- Neste seguimento, tomou a palavra a senhora Presidente da Câmara 
Municipal que trouxe ao conhecimento desta assembleia o facto de a CIM fazer 
este trabalho já há alguns anos, no que respeita ao fornecimento de energia elétrica 
dos edifícios do município e da iluminação pública. Tem sido tomado como 
exemplo para outras CIM´s, sabendo claro, que quantos mais municípios aderirem 
maior será a força e melhores preços se obtêm.------------------------------------------- 
 
------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta em apreço 
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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