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

 
 
------- Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezassete, pelas 
vinte horas e trinta minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, 
reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia Municipal deste Concelho, sob a 
Presidência do Senhor António Augusto Guerra Nunes dos Reis, coadjuvado pelos 
Senhores António Augusto Afonso, Primeiro Secretário e Ana Isabel Chiote 
Lopes Vargas, Segunda Secretária, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------- 
 
------UM – Período de Antes da Ordem do Dia.-------------------------------------- 
 
------DOIS – Período da Ordem do Dia.------------------------------------------------ 
 
------DOIS PONTO UM – Aprovação das atas das sessões de setembro e 
dezembro de 2016. -------------------------------------------------------------------------- 
 
------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 2016 – 
Ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- DOIS PONTO QUATRO – Informação sobre acompanhamento do 
Programa I do PAEL e Reequilíbrio Financeiro a 14 de fevereiro de 2017 – 
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 – Junta de Freguesia da União de Freguesias de 
Freixo de Espada à Cinta/Mazouco – Campeonato Nacional de Motocross 
2017 – Pedido de Subsídio – Discussão – Votação. ----------------------------------- 
 
------- DOIS PONTO SETE – Conselho Municipal de Segurança – Projeto de 
Regulamento Provisório – Proposta – Discussão – Votação. ----------------------- 
 
 
------- Efetuada a chamada, verificou-se que não estava presente o membro 
Senhora Sofia Lorete Pintado Pires Manso. ---------------------------------------------- 
-------- Verificada a existência de quórum, pelo Senhor Presidente da Assembleia, 
foi declarada aberta a sessão, eram vinte horas e quarenta e cinco minutos, 
passando-se, de imediato, ao Período de Antes da Ordem do Dia. ---------------------- 
 
 

UM – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
------- O Período de Antes da Ordem do Dia iniciou-se com a leitura do seguinte 
expediente:------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Convite da Câmara Municipal de Bragança para as comemorações dos 553 
anos de Bragança Cidade. ------------------------------------------------------------------- 
------- Mail do Partido Ecologista os Verdes enviando o Projeto de Resolução n.º 
584/XIII/2ª “Garante o Direito à Água e ao Saneamento”. ----------------------------- 
------- Ofício da Assembleia Municipal de Viseu enviando uma moção sobre 
“Dignificação do Instituto Politécnico de Viseu e Outros, designando-os por 
Universidades Politécnicas”, ou “Universidades de Estudos Avançados”, de modo 
a poderem atribuir o grau de doutor. ------------------------------------------------------- 
------- Mail do membro da Assembleia Municipal, Mário João Massa de Andrade 
solicitando a renúncia do mandato de membro da Assembleia Municipal. ----------- 
------- Ofício da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de 
Freixo de Espada à Cinta enviando os relatórios de atividade do ano de 2016. ------ 
------- Diversos postais de boas festas. ----------------------------------------------------- 
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------- Alguns jornais e revistas. ------------------------------------------------------------ 
 
------- Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia 
Municipal que referiu: “Gostaria de dar a informação, para quem não sabe, que o 
senhor Mário João Andrade solicitou a renúncia ao seu mandato de Deputado e, 
portanto, foi substituído pelo senhor Ricardo Madeira que, aliás já nos 
acompanhou nas duas últimas reuniões em substituição do senhor Deputado 
António Augusto Afonso que regressou e cujo regresso eu saúdo, portanto a 
saudação que fiz ao senhor Ricardo Madeira por essa substituição temporária que 
agora se torna definitiva, volto a faze-la agora e espero o maior dos sucessos na 
sua presença até ao final do nosso mandato. ---------------------------------------------- 
------- Dar-vos conta da minha atividade enquanto Presidente da Assembleia 
Municipal no período que decorreu entre a Assembleia de dezembro e esta. -------- 
------- Eu estive, logo na segunda-feira seguinte à reunião de dezembro, estive em 
Lamego na reunião da CIMDOURO que, aliás tive o grato prazer de presidir na 
falta do Presidente e simultaneamente Presidente da Assembleia Municipal da 
Régua, Dr. Sobral Andrade. Essa reunião, onde estive presente eu e o senhor 
Deputado Ivo Quintas, serviu para discutir e aprovar o plano de atividades para 
2017, praticamente foi o ponto único, havia um outro ponto que tinha a ver com 
aquilo que nós também fazemos aqui na nossa Assembleia que é uma autorização 
genérica para a realização de compromissos plurianuais por parte da Assembleia 
Intermunicipal, houve também um outro ponto que nós também fazemos aqui que 
é deliberar sobre o mapa de pessoal para 2017, portanto, não houve nada de 
relevante nessa Assembleia. ----------------------------------------------------------------- 
------- Estive também presente aqui em Freixo na tomada de posse da nova 
Provedoria da Santa Casa da Misericórdia, aproveito o facto para, enfim, para 
estranhar, isto é uma observação pessoal, para estranhar a não presença do 
Executivo nessa cerimónia, dado que a Santa Casa da Misericórdia é por todos 
reconhecida com uma instituição de maior relevância no Concelho e, portanto, 
estando lá presentes praticamente todas, eu diria mesmo todas as entidades 
públicas e privadas do Concelho, estranhei muito a falta do Executivo, ou a falta 
da Presidente do Executivo nessa reunião. ------------------------------------------------ 
------- Uma outra questão que eu também gostaria de falar tem a ver com uma 
carta que a senhora Presidente me enviou para conhecimento que, eu não tive 
oportunidade, por mero esquecimento, de mandar cópia a todos os senhores 
Deputados porque se trata de um problema que nós discutimos na nossa reunião 
de Lagoaça, que discutimos não, que foi objeto de uma questão posta na sessão 
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que ocorreu em Lagoaça, foi uma questão que o senhor Galas Pinto levantou, que 
mandou uma carta a mim, que eu mandei à senhora Presidente e que têm todos 
conhecimento e, portanto, a senhora Presidente respondeu, com conhecimento a 
mim deu a resposta que eu passo a ler, que é para Vosso conhecimento, 
obviamente que isto depois podem, para uma consulta melhor, para quem o 
entender, podem pedir cópia ao senhor Victor Rentes, a senhora Presidente Diz: -- 
O Município de Freixo de Espada à Cinta em resposta à sua missiva 
datada de 09/12/2016, vem comunicar-lhe que no âmbito da sua denúncia 
foram levantados dois processos de contraordenação, um à firma 
Moncorvagri outro à firma de Manuel Joaquim Caldeira Lda, encontrando-
se os dois já arquivados. 
Quanto à questão da apropriação de terrenos públicos, informa-se V.Ex.a 
que a mesma ocorreu aquando da construção dos lotes na Zona 
Industrial, muito antes da tomada de posse do atual Executivo, por esse 
motivo o atual Executivo entendeu que antes de tomar qualquer decisão 
era imperioso proceder a um levantamento rigoroso de todas as situações 
existentes incluindo a dos seus lotes. 
Encontrando-se o Município desde já munido desse levantamento estão a 
ser estudadas e ponderadas todas as situações tendo em vista a 
regularização de todas as situações, certo dentro da legalidade. 
 
------- Eu estou a ler esta carta porque, como disse foi um assunto que foi 
discutido aqui na Assembleia e, portanto, é para vos dar conhecimento dos vários 
seguimentos que esta matéria teve. --------------------------------------------------------- 
------- Outra questão que eu também queria trazer aqui ao conhecimento da 
Assembleia, porque acho que é o local indicado para eu dizer aquilo que penso, já 
tive oportunidade de o dizer noutras circunstâncias mas, hoje volto, infelizmente, 
a ter que o fazer e, portanto, entendo que enquanto Presidente da Assembleia é 
aqui que eu devo trazer as minhas mágoas e dar-vos conhecimento dessas mesmas 
mágoas e que tem a ver com o seguinte: -------------------------------------------------- 
------- No dia trinta e um de janeiro recebi um mail do Dr. João Paulo Castanho 
que me dava conta de se ter realizado aqui em Freixo um acontecimento que, 
penso tem uma certa relevância par o desenvolvimento turístico do Concelho que 
foi aquilo que se chamou “Freixo Primeiro Press Trip”, portanto, foi-me dado 
conhecimento disso, eu mandei um mail ao Dr. Paulo Castanho em que disse. ----- 
 



 
 
 
 
 

5 

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Ata nº 01/2017 
Reunião de 27/02 
 
     Pág.       

 

Agradeço o seu mail, ficaria no entanto muito mais satisfeito se a Câmara 
tivesse tido o cuidado, para além da óbvia obrigação, de me ter informado 
antecipadamente na minha qualidade de Presidente da Assembleia da 
realização desse evento por forma a poder estar presente. 
Não sei de quem é a responsabilidade mas, não posso uma vez mais deixar 
passar em claro mais uma desconsideração por quem nada tem feito para, 
reiteradamente ser desconsiderado mas percebo finalmente o alcance do assim 
pensamos assim fazemos com que a senhora Presidente termina as suas 
intervenções. 
Com os melhores cumprimentos 
António Nunes dos Reis 
 

------- O Dr. Paulo Castanho mandou-me um mail de resposta no dia um em que 
diz: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dr. Reis agradeço o mail rececionado, como compreenderá reencaminho 
ao cuidado da senhora Presidente. 
Com os melhores cumprimentos, 
João Paulo Castanho 
 
------- Foi tudo o que se passou relativamente a isto, porque é que eu falo disto? 
Porque efetivamente já não é a primeira vez que eu me queixo que há realizações 
no Concelho em que o Presidente da Assembleia não é ouvido nem achado, como 
todos compreenderão, nem sempre posso estar presente mas, no mínimo gostaria, 
quando não estou presente justificar a quem de direito, neste caso à senhora 
Presidente, porque é que não estou presente ou porque é que não posso estar 
presente e não, não estar presente porque nem sequer tenho conhecimento do 
assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
------- No mesmo sentido, aconteceu, isto aqui não sei e digo-o com toda a 
franqueza, não sei se a culpa também é da senhora Presidente se não é, aqui dou 
de barato que não seja, aconteceu no passado dia vinte e um de janeiro em Loures 
uma série de conferências sobre os Quarenta Anos do Poder Local, lembram-se 
que eu na última reunião falei de uma convenção da Associação Nacional dos 
Municípios sobre os mesmos Quarenta Anos do Poder Local, onde eu estive 
presente e nesta de Loures não estive presente porque também não tive 
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conhecimento da situação. Tive mais tarde conhecimento ao ver a internet, tive 
conhecimento da realização dessa conferência e que me custou muito não estar 
presente, tanto mais que a senhora Presidente moderou um dos painéis, o quarto 
painel sobre o tema “Coesão Territorial sem Regionalização” e, portanto, esperava 
que, digamos, da parte da Câmara tivesse havido algum cuidado de me comunicar 
a realização dessa convenção para eu também estar presente e poder, enfim, 
participar nessa reunião. --------------------------------------------------------------------- 
------- Finalmente duas questões que eu também queria colocar à senhora 
Presidente que foram duas questões que nós tivemos a oportunidade, aliás, por 
iniciativa minha, de discutir numa das Assembleias, penso que também foi na de 
Lagoaça, saber os desenvolvimentos que houve depois disso, sobre aquela questão 
dos direitos de passagem, não sei se é assim que se chama, os direitos de acesso às 
estradas nacionais no âmbito de um Decreto que eu penso que neste momento 
deve ter sido objeto de suspensão mas, se realmente a senhora Presidente tem 
alguma informação sobre isso e relativamente à questão das minas de uranio de 
Vitugudino que poderá ter implicações na Bacia Hidrográfica do Douro. Também 
sei que houve uma reunião aqui na Câmara ou com o Bloco de Esquerda ou com 
os Verdes, também vi nos jornais e, portanto, também gostaria que a senhora 
Presidente se entender e puder, nos desse informações sobre estes dois assuntos”.  
 
------- Seguidamente usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo: 
“Eu vou responder às duas questões que o senhor Presidente me colocou que são 
as minas de urânio e os acessos aos prédios. --------------------------------------------- 
------- Eu relação ao problema do acesso aos prédios, nós já tínhamos falado, não 
sei se foi na última Assembleia, falou-se que foi anulada a Lei, portanto, isso ficou 
tudo sem efeito. ------------------------------------------------------------------------------- 
------- Em relação às minas de urânio estiveram aqui presentes, não era do Bloco 
de Esquerda eram dos Verdes, Portugueses e alguns Espanhóis de umas 
Associações a colocarem o caso, nós falámos com a CIMDOURO e eles foram 
colocar o problema à CIMDOURO, porque eu entendo que também não é só 
Freixo que estará mal, porque todo o Rio Douro estará implicado, nós nem sei se 
seremos os piores no meio disto tudo, se isto vier a acontecer irá a afetar todo o 
douro vinhateiro. ------------------------------------------------------------------------------ 
------- Eles estiveram presentes numa reunião da CIM e a CIMDOURO ficou de 
dar conhecimento às entidades competentes do que se passa. -------------------------- 
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------- Também há uns dias estive com o Alcalde de Hinojosa e ele ficou de me 
arranjar documentação sobre o que se passa e o que eles têm, assim que me chegar 
farei também chegar a quem de direito e ver o que acontece”. ------------------------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra o membro senhor Ricardo Madeira que 
referiu: “Queria fazer uma pergunta à senhora Presidente. A senhora recorda-se 
que eu chamei a atenção que a senhora disse, que não ia haver negócio nenhum na 
tenda na passagem de ano, recorda-se disso, a senhora disse aqui, não vai haver 
negócio nenhum, portanto, o comércio local não vai sofrer nada mas, pelo que eu 
soube, houve lá gente a vender bebidas, afinal não era só o bolo-rei e champanhe 
como a senhora disse que oferecia, houve lá gente a vender bebidas quando a 
senhora disse aqui que não havia lá ninguém a fazer negócio, acho que nessa parte 
a senhora esteve um bocado mal. ----------------------------------------------------------- 
------- Há uns tempos atrás a senhora chamava os comerciantes e fazia uma 
reunião sobre o que havia, no caso quando foi dos Bombeiros que pediram sobre 
se podiam fazer o Euro, pediu-nos uma opinião e nós demos a nossa opinião, 
quando a senhora se calhar deu uma resposta aos Bombeiros que foi os 
comerciantes que não quiseram que fizessem o Euro e, aproveitou-se daqueles 
comerciantes que assistiram à reunião para a senhora livrar as costas mas, eu acho 
que a senhora faz muito mal com isto, eu acho que a senhora em vez de estar a 
ajudar o negócio local a senhora não está a ajudar o negócio local, está a ajudar só 
certas pessoas e não toda a gente, devia ajudar toda a gente”. ------------------------- 
 
------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “E 
agora paciência”. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

DOIS - ORDEM DO DIA 
 
 
------ DOIS PONTO UM – APROVAÇÃO DAS ATAS DAS SESSÕES DE 
SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. ------------------------------------------------ 
 
------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com as abstenções dos 
membros senhores António Augusto Afonso e Acácio Manuel Pelicano Teixeira, 
em virtude de não estarem presentes na sessão a que a mesma se reporta a ata de 
setembro de 2016. ---------------------------------------------------------------------------- 
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------- A votação da ata da sessão ordinária de dezembro proceder-se-á na próxima 
sessão da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------- 
 
------- DOIS PONTO DOIS – APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL 
E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. ------------------------------------ 
 
------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento das informações sobre a 
atividade municipal e situação financeira do Município, nos termos do que 
preceitua a alínea c) do número dois do artigo vinte e cinco da Lei número setenta 
e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ------------------------------------ 
 
 
------- DOIS PONTO TRÊS - INFORMAÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2016 – RATIFICAÇÃO. -------- 
 
------- A Assembleia Municipal ratificou 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 catorze, desde a última 
sessão até esta data, conforme a informação presente pelo Executivo e anexa ao 
livro de atas------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
------- DOIS PONTO QUATRO – INFORMAÇÃO SOBRE 
ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA I DO PAEL E REEQUILÍBRIO 
FINANCEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2017 – 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 
por transcrita, ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro 
de atas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação em apreço. --- 
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------- DOIS PONTO CINCO – 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 – JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE FREIXO DE ESPADA À CINTA/MAZOUCO – 
CAMPEONATO NACIONAL DE MOTOCROSS 2017 – PEDIDO DE 
SUBSÍDIO – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO. --------------------------------------------- 
 
------- Presente uma missiva da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 
Freixo/Mazouco solicitando a atribuição de um subsídio para a realização de uma 
prova do Campeonato Nacional de Motocross. ------------------------------------------ 
 
------- Seguidamente foi cedida a palavra à Senhora Presidente da Câmara que 
referiu: “Como já tem sido hábito em anos anteriores, em que a Câmara atribui um 
subsídio de seis mil euros, como foi no ano passado e há dois anos à Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de Freixo/Mazouco para o Motocross. ----------- 
 
------- Solicitou de seguida a palavra o membro senhor Ivo Quintas que referiu: “O 
ano passado, de facto, foi um subsídio de seis mil euros para o motocross há dois 
anos não foi. Há dois anos foi um subsídio de seis mil euros para a União de 
Freguesias de Freixo/Mazouco e para as restantes penso que na mesma ordem de 
valores, foi um subsídio para todas as Juntas de Freguesia e tal como disse o ano 
passado, concordaria muito mais com um subsídio desse género do que com um 
subsídio só para uma Junta, no entanto, como já disse anteriormente, apoio o 
evento, e, portanto, era só o que tinha a dizer, há dois anos não foi bem a mesma 
coisa”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------- Solicitou de seguida a palavra o senhor Presidente da União de Freguesias 
de Freixo/Mazouco, senhor Raul Ferreira que referiu: “Esta prova é do 
campeonato nacional, é uma mais-valia para o Concelho, tanto a nível de 
divulgação para o Concelho através dos órgãos de comunicação social, porque 
posso dizer que na RTP 2 dá pelo menos 15 a 20 minutos e não é só o motocross 
que está em causa mas também o nome de Freixo, é uma lufada de ar fresco a 
nível económico para o comércio local, posso dizer que já há locais aí que estão 
esgotadas as dormidas por causa do motocross e quero frisar também que, tenho o 
cuidado de enquadrar a prova de motocross no calendário das amendoeiras em 
flor, tornando o cartaz mais rico porque eu poderia até por esta prova em junho 
porque nesta altura o tempo é um bocado imprevisível e em junho teria mais 
pessoal, o tempo estaria melhor mas, eu enquanto estiver à frente da Junta de 
Freguesia colaborarei também nas atividades das amendoeiras em flor através do 
campeonato nacional de motocross”. ------------------------------------------------------ 
 
------- Solicitou de seguida a palavra o membro senhor Miguel Gata que referiu: 
“Sobre este tema eu o ano passado pensei ter dado um contributo para que a 
atribuição do subsídio, que é aquilo que está aqui em causa fosse feita noutros 
moldes, como já chegou a ser feita em anos anteriores mas isso não aconteceu, 
voltou este ano no mesmo formato a atribuição do subsídio que, eu penso que não 
será a melhor forma, como disse aqui o meu colega de bancada Ivo, não será a 
melhor forma uma vez que eu gostaria que se possibilitasse às populações de todas 
as Freguesias esta oportunidade e depois no fim os eleitores julgariam se a 
atribuição das verbas estaria ou não bem concedida. ------------------------------------ 
------- Está provado que em relação à União de Freguesias Freixo/Mazouco as 
pessoas consideram a prova uma mais-valia e que deve continuar porque assim 
vemos pelos resultados que tiraram daí. --------------------------------------------------- 
------- Nada a dizer da realização da prova em si, estamos aqui a falar da forma 
como o subsídio é atribuído, acho que poderia ir-se por outro caminho que fosse 
mais igualitário que possibilitasse a todas as Freguesias uma resposta às 
necessidades que têm também noutros aspetos, que fosse mais igual. ---------------- 
------- Em relação a este assunto eu vou votar em consonância com aquilo que 
disse o ano passado e as razões são as mesmas, penso que se poderia ir por outro 
caminho”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do membro 
Senhor Miguel Gata e as abstenções dos membros Senhores Ivo Quintas, António 
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Tavares, Manuel Frade, Acácio Pelicano e Senhora Márcia Saldanha Frade 
aprovar a proposta de atribuição de subsídio à Junta de Freguesia da União de 
Freguesias de Freixo de Espada à Cinta/Mazouco. -------------------------------------- 
 
------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 
Freixo/Mazouco manifestou o seu impedimento legal tendo sido dado 
cumprimento ao estatuído no número quatro do artigo vinte e quatro do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatrocentos e 
quarenta e dois barra noventa e um de quinze de Março e alterado pelo Decreto-
Lei número seis barra noventa e seis de trinta e um de Janeiro. ----------------------- 
 
 
------- DOIS PONTO SETE – CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
– PROJETO DE REGULAMENTO PROVISÓRIO – PROPOSTA – 
DISCUSSÃO – VOTAÇÃO. -------------------------------------------------------------- 
 
------- Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi presente um projeto de 
regulamento provisório do Conselho Municipal de Segurança e que aqui se dá por 
transcrito ficando um exemplar do mesmo arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal que referiu: 
“Como sabem esta questão já esteve aqui na Assembleia, decidiu-se na altura criar 
um grupo de trabalho que era constituído pelos senhores Nuno Ferreira, Miguel 
Gata, Ana Peleira que depois fi substituída pelo senhor Ivo quintas e pela senhora 
Ana Vargas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
------- Quero agradecer aos cinco o trabalho que desenvolveram, o resultado foi-
vos distribuído, queria apenas chamar a atenção antes de entrarmos na discussão 
que no último artigo, no artigo 19 e não tive possibilidade de discutir isto 
pessoalmente com cada um dos elementos, eu apresentei à Assembleia isto com 
uns pontos de interrogação que é o ponto n.º 4 do artigo 19 que diz “O 
regulamento entra em vigor após aprovação na sua versão definitiva”, a aprovação 
é feita pelo próprio Conselho de Segurança, digamos, o Conselho de Segurança 
será empossado e na sua primeira reunião, a primeira função do Conselho de 
Segurança é aprovar o Regulamento, com base, obviamente, neste Regulamento, e 
depois fará as alterações que entender e diz aqui “O regulamento entra em vigor 
após aprovação na sua versão definitiva devendo ser imediatamente publicado no 
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boletim municipal”, a minha dúvida, confesso, é que julgo que não há boletim 
municipal, pelo que penso que devia ser substituído por ser publicado na página 
oficial do Município. ------------------------------------------------------------------------- 
------- Depois há aqui uma outra questão que vamos discutir depois da aprovação 
do Regulamento que tem a ver com os nomes que a Assembleia propõem nos 
termos do artigo 4, n.º 1 alínea d) que diz que Integram o Conselho uma séria de 
pessoas que está na Lei e depois dia, a Lei diz até 20, o grupo entendeu considerar 
aqui 12 cidadãos de reconhecida idoneidade a designar pela Assembleia 
Municipal, portanto, isto é um ponto que depois nós discutiremos a seguir”. ------- 
 
------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar o regulamento 
em apreço. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Continuando com a palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal 
referiu: “Continuando, iriamos ao outro ponto, isto agora segue os seus trâmites 
normais, eu durante esta semana terei a oportunidade de pedir a designação às 
várias entidades que nos designem os nomes dos representantes e depois aos doze 
cidadãos que vamos falar a seguir, também terei oportunidade de lhes dirigir 
oficialmente o convite para fazerem parte do Conselho, depois instala-se o 
Conselho e a seguir a aprovação do regulamente definitivo que já é com o 
Conselho. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Iriamos agora proceder à votação dos tais 12 cidadãos de reconhecida 
idoneidade, pedia aos senhores representantes, quer ao senhor Nuno Ferreira quer 
ao senhor Ivo Quintas que nos indicassem os nomes para podermos proceder à 
votação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- Depois de apresentados os nomes que são os seguintes que aqui se 
transcrevem: 
 
Artur Durana 
Francisco Calvão 
Ricardo Sapage Madeira 
Fernando Valente 
Alexandrina Gaspar 
Ernesto Teixeira 
Antónia Coxito 
Margarida Almeida 
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Ivo Quintas 
Nuno Ferreira 
José Castro 
Ricardo Madeira 
 
------- Após a presentação dos doze nomes foi a proposta posta 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 
 


	UM – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
	DOIS - ORDEM DO DIA

