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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALIJÓ DO DIA NOVE DE FEVEREIRO DE 

DOIS MIL E NOVE 

 
--------Aos nove dias do mês de Fevereiro de dois mil e nove, pelas nove horas e trinta minutos, na 

Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Município reuniu a Assembleia Municipal de Alijó em 

sessão ordinária com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------

--------UM – Exposição do Sr. Presidente da Câmara

--------TRÊS – Pedido de Aprovação dos seguintes documentos: ----------------------------------------

---------a) Estudo fundamentado sobre a situação económica e financeira do Município e Plano 

de Saneamento Financeiro; -------------------------------------------------------------------------------------

--------b) Adjudicação do empréstimo para saneamento financeiro, à Caixa Geral de Depósitos. -- 

; -----------------------------------------------------

------DOIS  – Pedido de Aprovação da 1.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2009; ------- 

--------PRESIDENTE DA MESA, Sr. Dr. Joaquim Alberto de Oliveira Cêrca inicia os trabalhos 

acompanhado pelo Primeiro Secretário Sr. Humberto João Barbosa dos Santos e pela segunda 

Secretária D. Maria Filomena Cunha Santos Nogueira ------------------------------------------------------ 

---------Procedeu-se à chamada e verificou-se que faltaram por motivo justificado os seguintes Srs. 

Deputados: Jaime Acácio Queiroz Cardoso e Maria de Jesus Magalhães Vieira Elias. Faltou ainda 

por motivo injustificado o Sr. Deputado Daniel Jorge Quintas Magalhães. ------------------------------- 

--------De imediato O PRESIDENTE DA MESA  coloca à discussão a Acta da sessão Ordinária 

da Assembleia Municipal do dia vinte e nove de Dezembro dois mil e oito e abre Período de 

Inscrições, tendo-se inscrito os seguintes Srs. Deputados: ---------------------------------------------------

--------DEPUTADO ANÍBAL FERREIRA: Indica que faltou na última Assembleia Municipal, 
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tendo na presente acta uma falta injustificada. No entanto relembra que telefonou para a Câmara a 

comunicar o seu estado de doença, assim como também incumbiu ao Dr. Miguel Rodrigues que 

transmitisse que não poderia estar presente por motivo de doença, a fim de justificar a sua falta. 

Desta forma, solicita que a referida falta seja alterada. ------------------------------------------------------ 

--------DEPUTADO BALTAZAR BULAS: Aquando da sua intervenção, não foi registado em 

acta uma parte relativamente ao calcetamento da Rua do Vale, em Carlão, indicando que pretende 

que conste: “foi calcetada uma parte, perto dos correios, no cruzamento da Rua 1.º de Maio, tendo 

sido todo levantado no dia seguinte”. --------------------------------------------------------------------------- 

 --------O PRESIDENTE DA MESA colocada a Acta a votação, sendo aprovada por maioria com 

05 abstenções e 26 votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA informa que tem em sua posse um documento apresentado 

pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens que teria, segundo o art. 32º “O relatório é 

remetido à Comissão nacional, à Assembleia Municipal e ao Ministério Público, até 31 de Janeiro 

do ano seguinte àquele a que respeita”. Este documento chegou à Câmara Municipal dia cinco de 

Fevereiro e por tal motivo, não foi integrado na Ordem de Trabalhos, sendo esta uma 

correspondência assinada pelo Presidente da Comissão: “Serve o presente para levar ao 

conhecimento de V. Ex.ª que o relatório de Actividade de Avaliação Anual da CPCJ no ano de 2008 

foi aprovado, por unanimidade, na reunião da Comissão Alargada, no dia 22 de Janeiro de 2009. O 

relatório é constituído por duas partes. A primeira respeita à caracterização e actividade da 

Comissão de Protecção. A segunda respeita à estatística relativa ao movimento processual. O 

relatório retrata a realidade existente na CPCJ de Alijó, no último dia útil do ano transacto. 

Conforme o preceituado no n.º 2, do art.º 32, da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, junto se remete a 

V. Ex.ª o relatório supra mencionado”. Informa ainda que este é um documento que pode ser 

avaliado pelos Srs. Deputados assim como se pronunciarem sobre o mesmo, não estando incluído 

na Ordem de Trabalhos por ter chegado após o envio dos documentos e respectiva Ordem de 

Trabalhos da Assembleia Municipal. Finaliza indicando que o documento se encontra ao dispor de 

todos para que possam consultar, se assim o entenderem. --------------------------------------------------- 
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--------PRESIDENTE DA MESA dá início ao Período de Antes da Ordem do Dia, abrindo 

Período de Inscrições. Não havendo Inscrições dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, 

introduzindo o Ponto Um da Ordem de Trabalhos “Exposição do Senhor Presidente da Câmara”. -                                       

--------O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA introduz o Primeiro Ponto da Ordem de 

Trabalhos. (transcreve-se na íntegra a exposição escrita que foi distribuída aos Srs. Deputados 

Municipais e cujo teor é o que se segue). EXPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: 

Cumprindo o estipulado na alínea e) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, apresenta-se de seguida uma 

informação escrita sobre a situação financeira da Autarquia e sobre a actividade do Município 

respeitante aos meses de Dezembro de 2008 (segunda quinzena), e Janeiro de 2009. 1 – Situação Financeira da 

Autarquia: Até à data da presente informação, a Câmara Municipal de Alijó tem em dívida sensivelmente oito milhões 

de euros, no que respeita a dívidas a fornecedores e empreiteiros. A dívida de investimento representa cerca de 84%, 

16% corresponde a dívida a fornecedores conta corrente, que ascende aproximadamente a €1.300.000,00. Os planos de 

pagamento efectuados a empreiteiros têm sido cumpridos na sua totalidade. Os empreiteiros que recorreram a operações 

financeiras de Factoring, têm até ao momento a dívida liquidada de acordo com os planos de factoring estabelecidos 

entre as partes. Relativamente aos encargos bancários, estes são pagos de acordo com as cláusulas contratuais. No mês 

de Janeiro, foi aprovado em reunião de Câmara, um estudo sobre a situação financeira da autarquia, que fundamenta o 

recurso ao saneamento financeiro, bem como um plano de saneamento financeiro. Com esta operação financeira, o 

Município pretende solver as suas dívidas a todos os credores, sendo que para isso, aprovou uma intenção de 

adjudicação, de um empréstimo bancário no montante de €9.300.000,00. 2 – Actividade do Município: a – Actividade 

administrativa e de prestação de serviços: Durante o período ora em apreço mantiveram-se abertos e em pleno 

funcionamento, os gabinetes e serviços desta Autarquia para tanto vocacionados, prestando o normal atendimento aos 

munícipes, esclarecendo as dúvidas surgidas, instaurando, tramitando e concluindo os processos que lhes estão afectos, 

encaminhando os cidadãos para os serviços respectivos, deferindo ou indeferindo autorizações e/ou licenciamentos, 

tudo dentro dos parâmetros definidos por Lei. b – Actividade cultural e desportiva: 

Biblioteca Municipal 

a – Actividade cultural 

 
 

Mês 
 

Leitores inscritos 
 

Livros requisitados 
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Dezembro 

 

 
5 

 
81 

 
Janeiro 

 

 
3 

 
175 

 
Biblioteca Itinerante 
 
 

Mês 
 

Livros requisitados 

 
Dezembro 

 

 
  - 

 
Janeiro 

 
338 

 
Actividades realizadas: Dias 13, 14 e 15 de Janeiro; Projecto “ Leitura em Voz Alta”, N.º de participantes -  23 idosos. 

Auditório Municipal: Acções Pagas:  

 

Estatísticas  
Dezembro 

Cinema Saw V – A sucessão 71 

Dança Aires Flamencos 62 

Cinema High School 95 

Cinema 007 – Quantum of Solace 72 

Cinema Madagáscar 61 
Janeiro 

Cinema O Corpo da Mentira 27 

Cinema Ensaio sobre a Cegueira 23 

Cinema Amália, o Filme  301 

Cinema Bolt (Infantil) 51 

Música Orquestra Skomorokhi – Concerto de Ano Novo 97 

Música Fazz 45 
 



 5 

Acções Gratuitas 
 

Estatísticas  
Dezembro 

Comemoração Festa de Natal Projecto “Pensar o Presente Criar o Futuro” 250 

Teatro O Patinho Bonito 400 

Teatro Curupira 460 
Sessão de 
Esclarecimento 

Reunião com Viticultores dos Concelhos da Região Demarcada do 
Douro 300 

 

Espaço Internet: Dezembro: 1667 utilizadores, Média de idades: 19, Janeiro: 1668 utilizadores, Média de idades: 18,9.  

b – Actividade desportiva: Actividades de Carácter Contínuo: Escola de Natação – continuação das actividades da 

Escola, que está divida em 3 grandes classes (dos 2 aos 7 anos; dos 8 aos 16 anos; adultos), que se subdividem em 

níveis de aprendizagem. Actividade de características formativas que possibilita aos seus alunos, desde os 2 anos, não 

só a aprendizagem das várias técnicas da natação, mas também o aperfeiçoamento técnico e melhoria das suas 

capacidades coordenativas e condicionais. Hidroginástica – Uma actividade de sucesso. É uma actividade praticada por 

pessoas de várias faixas etárias, é o casamento perfeito do ritmo e do prazer de estar dentro de água. Actividades de 

Academia – Onde se inclui a prática de Aeróbica, Step e Localizada. Dirigida a pessoas de várias faixas etárias e que 

procuram o aperfeiçoamento técnico e a aprendizagem. Estas aulas são uma oportunidade para todos aqueles que 

gostam de actividade física “indoor” realizar uma prática desportiva regular com uma componente de ritmo e 

dinamismo sempre presente. Actividades de Academia – Aulas de Danças Latinas e Hip-hop dirigidas a todas as faixas 

etárias e para todos os amantes da dança e do movimento. Desta forma podemos alargar a oferta da prática de actividade 

física “indoor”. Escola de formação desportiva Municipal – Este projecto de animação desportiva proporciona aos 

jovens do concelho a possibilidade de iniciar e praticar um variado leque de actividades de índole desportiva. Esta 

actividade funciona todos os sábados de manhã e é enquadrada por professores/treinadores com vasta experiência nas 

várias disciplinas. Escola de Patinagem e Hóquei em Patins – Implementação de duas novas modalidades, de forma a 

diversificar a oferta desportiva. Pretendemos desta forma, iniciar a formação de jovens patinadores com a intenção da 

formação de um clube de Hóquei em Patins. Piscinas Municipais: Entradas no Complexo para utilização da Piscina. 

Dezembro  2008  

 
Entidade/Escola Nº de Entradas 

Escola de Natação 243 

Escolas 1º ciclo 248 

Escolas E.B. 2, 3 e Secundária 187 
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Lazer 99 

Aeróbica -------------------- 

Hidroginástica 91 

Clube de Natação Alijó 244 

Boccia 6 

Danças  12 

Pilates 36 

Ballet 29 

PumPit 25 

TOTAL Entradas 1220   

 
-Pavilhão Municipal: Entradas no Complexo para utilização do Pavilhão  
 
 Dezembro 2008   
 
Entidade/Escola Nº de Entradas 

Escolas  3238 

EFDM -------------------- 

A. Marciais  4 

Patinagem  10 

Hóquei em Patins  60 

Basquetebol  203 

Futsal 115 

TOTAL Entradas 3630   

 
c – Gabinetes de Apoio ao Cidadão e Gabinete de Extensão Autárquica: Tendo como principal finalidade minorar os 

problemas encontrados no dia-a-dia dos munícipes, os Gabinetes de Apoio ao Cidadão (GAC) situados em Carlão, 

Pinhão, Sanfins do Douro e Vilar de Maçada e o Gabinete de Extensão Autárquica (GEA), têm desenvolvido diversos 

esforços nesse sentido. As intermediárias continuam a desenvolver todas as actividades normais, tais como: realização 

de ofícios e apoio às Juntas de Freguesia onde estão instalados os GAC, assim como, para diversas Instituições: PT, 

EDP, Centro Nacional de Eleições, Segurança social, requisições diversas à Câmara Municipal, apoio na elaboração de 

trabalhos informáticos, elaboração de cartazes informativos, colaboração com diversas instituições existentes nas 

freguesias, elaboração de notícias e reportagens para o Portal Espigueiro. A pesquisa e navegação na Internet continua a 

ser uma das actividades mais requisitadas, verificando-se cada vez mais, uma maior independência nas pessoas, 
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especialmente nos mais jovens, nessas tarefas, tendo sempre o auxílio das intermediárias. Quanto ao Gabinete de 

Extensão Autárquica, o Agente tem prestado apoio às Intermediárias, tentado resolver os problemas informáticos que 

têm surgido. Tem sido a ponte entre os GAC, recebendo as informações e pedidos, e a Câmara Municipal, onde faz 

chegar a voz dos munícipes que frequentam esses Gabinetes. A colocação de informações no Sítio da Câmara, assim 

como no painel electrónico existente no jardim Dr. Matos Cordeiro, também têm sido uma função executada pelo 

Agente do GEA. Alguns Números: 

GAC DEZEMBRO JANEIRO 

CARLÃO 560 780 

PINHÃO 658 707 

SANFINS DO DOURO 851 1142 

VILAR DE MAÇADA 0* 568* 

* A funcionária encontra-se em licença de parto.  

De salientar que os números presentes são referentes a utilizadores e não a utilizações, já que um utilizador pode 

requerer mais do que um serviço e só é contabilizado uma única vez. d – Posto de Turismo: Dezembro: Prestação de 

informação turística com uma afluência de turistas a este serviço de dezasseis portugueses, dois ingleses e um brasileiro. 

Prestação de informação turística documental e via telefone a entidades várias; Janeiro: Prestação de informação 

turística com uma afluência de turistas a este serviço de dezanove portugueses e dois emigrantes; Prestação de 

informação turística documental e via telefone a entidades várias. c – Obras e Intervenções Municipais:  * Reparação 

de rupturas de água; * Tapagem de buracos e colocação de massa betuminosa; * Realização de vários trabalhos em 

diversas escolas; * Desentupimento de saneamentos, fontanários, ribeiros e limpeza de nascentes; * Limpeza de 

estradas, caminhos e aterros; * Montagem e desmontagem de palcos e barracas; * Derramar sal nas estradas; * 

Distribuição de briquetes pelas escolas; * Transporte de lenha para a Fogueira de Natal de São Mamede de Ribatua; * 

Colocação de sinais luminosos;* Reparação de sinais danificados; * Ligação de ramais de água; * Deslocação a Aveiro 

para efectuar o transporte de sal; * Colocação de contadores; * Colocação de tubagens para ligações de água; * Limpeza 

das fogueiras de Natal; * Realização de trabalhos de conservação na Casa da Cultura de Santa Eugénia. - Lançamento, 

acompanhamento e execução dos seguintes concursos: - Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em 

Alijó – 2ª Fase, Povoação da Rapadoura – adjudicada; - Reparação e Remodelação dos Conjuntos Habitacionais do 

Concelho (Carlão e Pegarinhos) – adjudicada; - Pavimentação e Arruamentos no Concelho (Acesso ao Santuário de 

Nossa Senhora da Piedade) – adjudicada; - Pavimentação e Arruamentos no Concelho (Povoação de Vale de Mir) – 

adjudicada; - Pavimentação e Arruamentos no Concelho (Pópulo e Alto do Pópulo) – adjudicada; - 

Construção/Requalificação do Pólo Integrado de Alijó – Pré-escolar e EB1 – em concurso; - Fornecimento do Projecto 

de Remodelação da Rede de Saneamento em Cheires – em concurso; - Ajuste Directo para a Empreitada de Ampliação 



 8 

das Redes de Água do Município (Caminho da Fonte Coberta junto ao Lar de Idosos de Vila Chã – em concurso; - 

Projecto de Recuperação e Reabilitação da Antiga Residência Paroquial de Sanfins do Douro -  em concurso; - Ajuste 

Directo para a Empreitada de Ampliação, Conservação e Reparação das Redes de Saneamento (na totalidade do 

Concelho) – em concurso; - Prestação de serviços para controlo de Qualidade das Águas – em concurso; - Sala 

Multiusos em Alijó – em concurso; - Ampliação Conservação e Reparação das Redes de Saneamento – em concurso. d 

– Acção Social: Atendimento / Encaminhamento de situações; Apoio psicossocial; Acompanhamento e apoios vários à 

Comissão de Protecção de Crianças e jovens (atendimento, acompanhamento de crianças para consultas, internamento 

em lares, cedência de viatura para visitas domiciliárias);  Apoio a Idosos e Deficientes: - Continuação das candidaturas 

ao Programa de Conforto Habitacional para Idosos (PCHI), que sejam utentes das valências de Apoio Domiciliário e 

Centro de Dia, no âmbito do recente Protocolo assinado entre o Instituto da Segurança Social, I.P e o Município de 

Alijó. Até ao momento deram entrada 28 candidaturas das quais: - 26 apresentam critérios de elegibilidade; - 2  não 

apresentaram critérios de elegibilidade; Das 28 candidaturas foram realizadas 15 visitas domiciliárias pelos serviços de 

Acção Social do Município e da Segurança Social, das quais resultaram: - 11 candidaturas indeferidas; - 2  não 

apresentaram critérios de elegibilidade; - 15 candidaturas foram aprovadas. É de referir que as candidaturas que não 

preenchem os requisitos específicos deste programa e verificando-se a necessidade de intervenção habitacional são 

analisadas e encaminhadas para outros programas do Município. - Continuação da preparação das instalações para a 

abertura de um Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência, no âmbito do Protocolo celebrado 

entre o Instituto Nacional para a Reabilitação e o Município de Alijó. Ajudas Técnicas - dada a incapacidade da 

Segurança Social em dar resposta a todas as solicitações a nível dos apoios para ajudas técnicas, a Autarquia tem vindo 

a adquirir alguns dos equipamentos mais solicitados, tais como, cadeiras de rodas e camas hospitalares, de forma a 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos idosos e deficientes do Concelho. - Encontram-se emprestadas 25 

camas hospitalares no Castedo, Alijó, Carlão, Sanfins do Douro, Vila Verde, Vilar de Maçada, S. Mamede de Ribatua, 

Pegarinhos e Vila Chã. De Novembro a Janeiro foram emprestadas 4 camas, nas freguesias de Vila Chã, Sanfins do 

Douro, Vilarinho de Cotas, Alijó; - Atribuição de fraldas a idosos e deficientes acamados nas Freguesias de Vilar de 

Maçada, Vila Chã e STª Eugénia; - Encontram-se emprestadas 22 cadeiras, nas Freguesias de: Castedo, Alijó, Carlão, 

Vilarinho de Cotas, São Mamede de Ribatua, Vila Chã, Sanfins do Douro, Vilar de Maçada e Pegarinhos. De Julho a 

Setembro foram emprestadas 4 cadeiras nas Freguesias de Alijó, Vila Chã, São Mamede de Ribatua e Vila Verde. - 

Encontram-se emprestados 2 colchões anti-escaras, nas Freguesias de Pinhão e Castedo. Habitação: - Apoio para obras 

de reparação em habitações degradadas de famílias de fracos recursos: N.º de processos entrados em 2008 – 63, N.º de 

processos aprovados – 12; Nº de processo a aguardar 2º visita domiciliária – 11, Nº de processo a aguardar 1º visita 

domiciliária – 21, N.º de processos em análise – 9, Nº de processos a aguardar documentos em falta – 3, N.º de 

processos a aguardar aprovação superior – 3; N.º de processos indeferidos – 4 (3 Alijó, 1 Cotas) - Acompanhamento 

psicossocial dos agregados intervencionados; - Informação e orientação sobre programas e/ou medidas de apoio à 
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habitação;- Programa “Solarh”; N.º de processos entrados total –  58; N.º de processos aprovados – 24 ( 3 desistiram 

após aprovação); N.º de processos que se encontram em fase de obras – 4; N.º de processos a aguardar aprovação – 0; 

N.º de processos a aguardar parecer técnico da Câmara – 0; N.º de processos indeferidos – 8; Nº de desistências – 26; 

Projectos de Intervenção Comunitária; - Projecto ”Novos Rumos” – Programa Progride - Medida 2, em parceria com a 

Santa Casa da Misericórdia de Alijó - tem por objectivo intervir junto de famílias disfuncionais, Crianças e Jovens em 

risco, situações de violência doméstica e criação de um CAO Para deficientes; Continuação das acções promovidas: - 

Reabilitação habitacional e aquisição de equipamentos para as famílias intervencionadas pelo projecto; - Cursos de 

Formação Parental – em parceria com o Programa Escolhas “Pensar o Presente, criar o Futuro” e o Núcleo de 

Intervenção Local (NLI) do Rendimento Social de Inserção; - Gabinete de Apoio ao Jovem – novo espaço de 

funcionamento no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, no qual também se insere o Gabinete de Apoio a Sexualidade 

Juvenil, em Parceria com o Centro de Saúde de Alijó, no âmbito do planeamento familiar; - Grupos de trabalho com 

famílias que apresentam dificuldades em gestão doméstica; - Encaminhamento de famílias e outros para formação 

profissional; - Continuação do Programa de Treino de Competências Sociais, dirigida a alunos da Escola E, B 2,3/D. 

Sancho II de Alijó, dos 5º e 7 anos; e  A Saúde e Hábitos de Vida Saudáveis para os 8º e 9 anos  de escolaridade; - 

Continuação das acções de Orientação vocacional para jovens do 9º ano; - Planeamento da Feira da Profissões em 

parceria com o projecto “ Pensar o Presente Criar o Futuro” do Programa Escolhas; - Reabilitação habitacional – 2 

situações em parceria com a Autarquia; - Implementação de Acções de Promoção para a Saúde, no 1º Ciclo e no Pré-

Escolar em parceria com o Centro de Saúde e as Escolas; - Acompanhamento psicológico dos alunos do pré-escolar e 1º 

ciclo do Concelho; b - Educação:  Desenvolvimento do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular para 

todos os alunos do 1º CEB (Actividade Física e Desportiva e Ensino da Música para todos os anos de escolaridade, 

Expressões para os 1º e 2º anos de escolaridade e Ensino de Inglês para todos os anos de escolaridade);  

Disponibilização de pessoal não docente para os estabelecimentos de ensino pré-escolar e do 1º CEB do concelho;  

Fornecimento de refeições escolares em todas as Escolas do 1º CEB;  Implementação do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – refeições escolares e componente de apoio à família (prolongamento) em 

todos os Jardins de Infância do concelho;  Gratuitidade das refeições escolares e componente de apoio à família 

(prolongamento) em todos os Jardins de Infância do concelho;  Implementação do sistema de Acção Social Escolar 

para apoios económicos à alimentação no 1º CEB;  Gratuitidade dos transportes escolares para todos os níveis de 

ensino, abrangendo ainda pessoas com necessidades educativas especiais que frequentam instituições fora do concelho; 

 Transportes escolares para todos os níveis de ensino, salvaguardando o princípio da uniformização dos horários 

escolares independentemente da localidade;  Transporte de pessoas com necessidades educativas especiais para 

instituições especializadas fora do concelho (Vila Real e Sabrosa);  Cedência de transporte a várias instituições do 

concelho (de carácter social, cultural, recreativo e desportivo);  Colaboração com projectos de intervenção social que 

promovem actividade para crianças e jovens;  Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia para suporte de 
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despesas de manutenção, limpeza, lenha ou outro tipo;  Distribuição de produtos de limpeza em estabelecimentos de 

ensino de freguesias com as quais não foi estabelecido Protocolo de cooperação;  Assistência técnica ao material 

informático e de outro tipo instalado nos estabelecimentos de ensino do concelho;  Realização de obras de reparação e 

beneficiação em edifícios escolares e espaços circundantes;  Limpeza e desinfestação de edificados escolares e áreas 

circundantes;  Participação na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Alijó; c – Saúde Pública: - Inspecção 

do pescado fresco vendido no Mercado Municipal de Alijó e no supermercado Intermarchê; - Inspecção da carne fresca 

vendida em todos os talhos do concelho de Alijó; - Controlo do destino das matérias da categoria 3 (subprodutos), 

geradas pelos talhos do concelho de Alijó, conforme o disposto no Regulamento CE/1774/2002 do Parlamento Europeu 

e do Concelho de 2002/10/04, e o Decreto-Lei nº 244/2003 de 07 de Outubro; - Prestação de cuidados de saúde animal, 

com consultas a custo zero para o proprietário; - Campanha de vacinação anti-rábica em época especial; - Emissão de 

guias de trânsito para deslocação entre explorações de equinos, e para deslocação de ovinos e caprinos entre exploração 

e matadouro; - Colaboração com a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, procedendo a actividade de 

Inspecção Sanitária no Matadouro Alleu, em Vila Real. - Colaboração com brigada de fiscalização da A.S.A.E., 

procedendo a peritagem de alimentos suspeitos em câmara de congelação de um Supermercado do concelho; - Vistoria 

prévia de estabelecimentos de venda e/ou manufactura de produtos alimentares, para posterior emissão de Licença de 

Utilização Camarária, com emissão de parecer; - Avaliação de queixas de insalubridade envolvendo animais;- 

Participação no Júri de admissão do Concurso Pecuário integrado nas festas dos Reis, na localidade e freguesia de Vila 

Verde, a fim de fiscalizar a documentação de movimentação dos animais (bovinos de raça Maronesa) e verificar o 

estado sanitário da exploração de origem; - Colaboração com a GNR na avaliação de problemas relacionados com 

ataques de canídeos errantes a rebanhos de ovinos e caprinos, assim como de um caso de envenenamento de um 

rebanho, no concelho de Alijó; e – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local 

   
Área de Intervenção Participantes Objectivos Forma de Intervenção 

Concelho de Alijó 
Sector Agro-Pecuário  
– Alijó, Pópulo, Santa 
Eugénia. 

. GADL; 

. Promotores 
 

Acompanhamentos das actividades nas 
explorações Pecuárias e Cozinhas 
Regionais. 
 

. Visitas de trabalho periódicas às 
explorações. 
 

Concelho de Alijó 
 – Alijó 
Sector Agro-Pecuário: 
- Exploração de 
Suinicultura  

. GADL; 

. Promotor; 
  

. Criação de porcos da raça Bisara em 
regime extensivo 
 

. Reunião de trabalho com o potencial 
promotor por forma a ser efectuado o 
melhor enquadramento para o 
licenciamento; 
. Pedido de parecer prévio sobre a 
localização da exploração; 
. Visita de trabalho ao local de 
implantação da exploração. 
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Concelho de Alijó  
– Alijó 
 Sector Comércio 

. Juntas de Freguesia do  
  Concelho de Alijó; 
. GADL; 

. Divulgação do Programa MODCOM 
(apoios disponíveis para o comércio) 

. Informação escrita (folhetos de 
informação) 

Concelho de Alijó  
– Alijó 
Empreendedorismo/ 
Comércio  

. GADL; 

. Promotores; 

. SPA, Consultoria. 

. Informação sobre apoios disponíveis 
para a modernização, inovação e 
aumento de competitividade das 
empresas comerciais existentes. 

. Reuniões de trabalho com o objectivo 
de informar os promotores sobre os 
apoios disponíveis e enquadramento 
dos projectos. 

 
Concelho de Alijó  
– Favaios 
Sector/Formação 

. GADL; 

. Adega Cooperativa de 
Favaios (Entidade 
Promotora)  
. Entidade Avaliadora 
(Bestcenter); 
. Entidade Formadora 
(Altofuste) 

. Comissão de Acompanhamento na 
Formação de Curso EFA – B3 na área 
agrícola (formação de operador de 
máquinas agrícolas/viticultura – 
fruticultura) 

. Reuniões de trabalho com todas as 
entidades intervenientes, por forma a 
efectuar um acompanhamento e 
avaliação da formação em curso. 

 
Concelho de Alijó 
Sector/Caça – Turismo 

. GADL; 

. Organizações do Sector 
da Caça (OSC); 
. FACIRC; 
. BES; 
. Câmara Municipal de 
Macedo de Cavaleiros. 
. Região de Turismo do 
Porto e Norte. 

. Divulgação/informação/ discussão 
dos apoios financeiros no sector da 
caça e do turismo de acordo com o 
PRODER. 

. Participação no Seminário realizado 
na XIII Feira de Caça e Turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Concelho de Alijó 
(Sector Cinegético – 
Zona de Caça 
Municipal de Alijó -
ZCMA- Proc. DGRF 
n.º 2596) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. GADL; 
. Colaborador da CIBIO; 
. Guarda-florestal 
Auxiliar; 
. Conselho Cinegético; 
. DGRF. 
. Juntas de Freguesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Melhorar a Gestão da ZCMA. 
 

. Realização de sementeiras em áreas 
previamente definidas; 
. Realização de repovoamentos de 
Perdiz Vermelha em áreas previamente 
definidas; 
. Realização de Censos com vista a 
uma melhor Gestão da ZCMA, bem 
como forma de obter informação 
acerca do sucesso dos repovoamentos 
realizados; 
. Registo Periódico do estado dos 
bandos de perdizes colocados na 
ZCMA; 
. Avaliação Periódica dos 
repovoamentos de coelho bravo 
efectuados; 
. Avaliação periódica do estado de 
comedouros instalados e bebedouros 
naturais; 
. Elaboração dos troços – corredores de 
recolha de espécies migradoras de 
Inverno; 
. Informação por Edital dos corredores 
de recolha de espécies migradoras de 
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Inverno aprovados pela Autoridade 
Florestal Nacional (AFN)  
. Serviço administrativo da ZCMA: - 
Inscrição de caçadores na zona de 
caça, emissão de autorizações para 
caçar na ZCMA, requerimentos para 
renovação de carta de caçador, 
requerimentos para exame da carta de 
caçador, recebimento de requerimentos 
para pedidos de indemnização dos 
prejuízos causados por algumas 
espécies cinegéticas e requerimentos 
para autorização de correcção de 
densidade ao Javali por prejuízos 
causados; 
. Tratamento e envio de 
correspondência ao caçador; 
. Fiscalização da ZCMA; 
. Vistorias para decisão dos pedidos de 
indemnização e recomendação de 
medidas preventivas; 
. Acções com vista à correcção da 
predacção na ZCMA. 

 
 
Concelho de Alijó 
(Sector Pesca – Zona 
de Concessão da 
Albufeira de Vila Chã 
Alvará n.º206/2008) 
 

. GADL; 

. Guarda-florestal 
Auxiliar; 
. Juntas de Freguesia. 
 

. Melhorar a Gestão da Concessão de 
Pesca da Albufeira de Vila Chã 
 

. Serviço administrativo da Concessão 
de Pesca: 
. Emissão de autorizações diárias para 
pescar na Albufeira de Vila Chã; 
. Informação por Edital da Abertura do 
período de pesca desportiva na 
Albufeira de Vila Chã. 
 

Concelho de Alijó 
Serviço Municipal de 
Protecção Civil 
(SMPC) 
 
 

. COM; 

. Representante da 
empresa EM Hídrica. 

. Apresentação da empresa para 
elaboração do Plano Municipal de 
Emergência do Concelho de Alijó. 

. Reunião de trabalho. 

Concelho de Alijó 
Serviço Municipal de 
Protecção Civil 
(SMPC) 
 
 

. Associação de 
Municípios do Vale do 
Douro-Norte (AMVDN); 
. Comandante 
Operacional Municipal 
(COM) Alijó. 

. Elaboração de candidatura conjunta 
ao QREN – Prevenção e Gestão de 
Riscos e Tecnológicos – Acções 
Imateriais – Municipal 

. Reuniões de trabalho. 

 
 
 
 
 
 

. GADL, GTF, COM, 
Sapadores Florestais (SF 
10-117 Alijó).  

. Realização e cumprimento das faixas 
de gestão de combustível definidas no 
PMDFCI. 

. Acompanhamento na execução de 
trabalhos de silvicultura preventiva. 
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Concelho de Alijó 
Serviço Municipal de 
Protecção Civil 
(SMPC) 
 

 
 

Concelho de Alijó 
Serviço Municipal de 
Protecção Civil 
(SMPC) 
 
 
 

. GADL; 

. GTF; 

. COM. 

. Coordenar as acções de Serviço 
Municipal de Protecção Civil em 
alertas amarelo e laranja, segundo 
avisos do CDOS e IM. 

. Acompanhamento de todas as 
ocorrências no Concelho de Alijó. 

 
Concelho de Alijó 
Serviço Municipal de 
Protecção Civil 
(SMPC) 
 
 

. COM; 

. Comandantes de todas 
as Corporações de 
Bombeiros do Concelho. 

. Planificação de formação conjunta. . Reuniões de trabalho tendo em vista a 
realização de formação uniformizada 
para todos os corpos de bombeiros do 
Concelho de Alijó. 

Concelho de Alijó 
Serviço Municipal de 
Protecção Civil 
(SMPC) 
 
 
 

. COM. 

. XistoDesign 
. Planificação e elaboração de site 
sobre o SMPC. 

. Reuniões de trabalho. 

Concelho de Alijó 
Sector Florestal – 
PMDFCI  
 

. GADL, GTF. . Conselhos sobre queimas e 
queimadas aos proprietários. 

. Aconselhamento, de forma 
permanente, das medidas preventivas a 
seguir durante a execução de queimas 
e queimadas.  

Concelho de Alijó 
Sector Florestal – 
PMDFCI  

. GADL; 

. GTF; 

. COM; 

. Junta de Freguesia de 
Favaios. 

. Informação aos produtores florestais, 
proprietários sobre a importância da 
gestão de combustíveis. 

. Sessão de esclarecimento sobre os 
métodos de gestão de combustível.  

 
Alijó, 30 de Janeiro de 2009, O Presidente da Câmara: José Artur Fontes Cascarejo, Dr. 
 
--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Informa que para além das informações que foram já 

entregues aos Srs. Deputados, fazendo parte do Ponto Um da Ordem de Trabalhos, presta mais um 

conjunto de informações de processos que foram chegando à Autarquia e sobre os quais a própria 
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Assembleia Municipal também se pronunciou. O primeiro desses processos tem a ver com a 

aprovação de um Regulamento de Cedência de Bens e Imóveis do Município de Alijó, que na altura 

foi discutido na Assembleia Municipal, onde garantiu que esse mesmo Regulamento estava em 

perfeita conformidade com a Lei, até porque tinha resultado da análise comparativa de outros 

Regulamentos de outros Municípios. Antes de o levarem a Reunião de Câmara e à Assembleia 

Municipal, pediram parecer à CCDRN e à Associação Nacional de Municípios, contudo é do 

conhecimento público que sobre o mesmo impendeu uma queixa apresentada pelos Srs. Vereadores 

do Partido Social Democrata à Procuradoria Geral da República, queixa essa que entretanto foi 

arquivada. Indica que este é um assunto que deve ser do conhecimento da Assembleia Municipal e 

depois de uma breve descrição e resultado do mesmo, solicita à Mesa cópias do documento para 

todos os Srs. Deputados porque é com a verdade que se devem esclarecer os assuntos que são 

colocados em qualquer órgão e por maioria de razão, quando as situações atingem o foro de uma 

queixa de carácter judicial. Indica ainda que esta queixa foi também para a antiga Inspecção-geral 

da Administração do Território, agora IGAL, sendo que o processo seguiu para lá, bem como a 

respectiva resposta. No processo entregue, enumeram os artigos que entendiam que não 

correspondia à Lei, assim como a resposta que a Procuradoria Geral da República dá aos mesmos, 

sendo absolutamente taxativa porque diz relativamente às três questões levantadas, que nenhuma 

delas viola de facto os Regulamentos, mas acrescenta particularmente numa dessas situações que é 

a segunda questão levantada recorrendo a uma Lei que tem interesse meramente histórico, ou seja, 

foram buscar um fundamento numa coisa que já nem sequer está em vigor, o que demonstra ou 

negligência, ou desconhecimento ou má fé. Por isso mesmo, o Tribunal conclui com o 

arquivamento deste caso, dando total razão à Câmara e viabilizando definitivamente este 

Regulamento. Indica que esta atitude apenas contribuiu para impedir que um determinado processo 

avançasse, tendo afirmado que enquanto o assunto não estivesse totalmente esclarecido, não 

avançariam, no entanto vão avançar agora, porque desde a primeira hora estavam dentro da Lei, 

dentro da verdade e dentro da razão. Solicita que seja distribuído o documento, o qual é apresentado 

na íntegra: 
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  “. Refere ainda um segundo assunto, que também ofende a honra e a dignidade do Executivo, 

sendo um autêntico ataque ao carácter das pessoas e não tem nada a ver com o que devia ser a 

saudável disputa política. Tratando-se de uma situação que tem vindo na comunicação social, 

profusamente espalhada, insinuando de forma verdadeiramente caluniosa, que o actual Executivo 

Municipal teria “desviado” 750 mil euros de um pseudo – empréstimo com destino ao Aeródromo 

Municipal de Alijó. Para esclarecimento desta questão solicita que seja entregue a todos os Srs. 

Deputados, uma cópia da informação, que em tempo útil foi dada em Reunião de Câmara, para 

esclarecimento cabal desta matéria para porem um ponto final neste processo, pois tal como já 

referiu repetidas vezes na Assembleia Municipal, há determinadas coisas que não devem ser arma 

de arremesso político, sobretudo quando têm a ver com aspectos estruturantes do desenvolvimento e 

depois de todas as dúvidas terem sido esclarecidas. Indica ainda que estão em defesa da honra e do 

bom nome do Executivo. O documento é distribuído, sendo apresentado na íntegra: “  
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 “. Sobre o mesmo tece alguns comentários: primeiro, o referido empréstimo, não foi nunca 

efectivado; segundo, como na altura estavam perante a questão dos rateios de carácter financeiro, o 

que aconteceu no ano subsequente, como não foi efectivado, embora tenha sido autorizado porque a 

obra deixou de ser de carácter Municipal para ter um âmbito supra municipal, tendo sido aprovada 

pela Associação Municipal do vale do Douro Norte, por unanimidade, no ano subsequente tiveram 

direito ao que tinham, em termos de empréstimo, mais aquilo que não utilizaram no ano anterior. 

Estão ainda expressas as facturas e o destino dado a cada uma das verbas, pretendendo fechar de 

vez este processo que ofende a dignidade das pessoas. Finalmente esclarece a situação que se 

verificou com os transportes em Carlão. Solicita que seja distribuída cópia a todos os Srs. 

Deputados, do esclarecimento que foi prestado sobre esta matéria, sendo apresentada na integra:” 
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    “. Informa que este assunto foi colocado numa quarta – feira em Reunião de Câmara, o Sr. 

Vereador responsável pelo Pelouro estava doente e desconhecendo este assunto, tentou entrar em 

contacto com o mesmo durante a Reunião, no entanto apenas foi possível durante a noite uma vez 

que o Sr. Vereador se encontrava hospitalizado. No dia seguinte, pela manhã, estava já na Câmara a 

comunicação social (RTP e TVI) para lhe falar sobre esta matéria. De quarta para quinta – feira 

informaram-se sobre o que se estava a passar e na Reunião de Câmara seguinte, deram esta 

informação aos Srs. Vereadores. Indica que pretende que este assunto fique definitivamente 

encerrado, porque devem tratar dos assuntos com verdade, com seriedade, com justiça e não 

tentando enlamear a dignidade das pessoas que exercem funções públicas/autárquicas. Foca ainda 

um ponto que tem a ver com a proposta do Grupo Vila Sol, Real Companhia Velha, para fazer um 

investimento em conjunto com a Câmara, de construção de dois campos de golfe e respectivo 

hotéis, assunto que está a ser tratado e cujo documento para princípio de acordo, foi enviado, 

havendo já uma comunicação para a comunicação social e relativamente a esse mesmo princípio de 

acordo, introduziram duas questões que o deviam consubstanciar, relacionadas com a proposta de 

fazer com que a Real Companhia Velha deslocalize os armazéns de Vila Nova de Gaia para o 

Concelho de Alijó, situação que está já concretizada, bem como o envolvimento destes grupos 

económicos na viabilização do Aeródromo da Chã. Esclarece que o documento final ainda não está 

pronto, tendo sido entregue aos Srs. Deputados o documento original, assim como as negociações 

que estão a iniciar. Informa a Assembleia Municipal que este é um processo para avançar e se assim 

o entenderem, podem tirar cópia da proposta que o Grupo Panatlântica fez à Câmara Municipal, a 

qual pretendem melhorar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA: Abre o Período de Inscrições, tendo-se inscrito o seguinte Sr. 

Deputado: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------DEPUTADO MIGUEL CARTAGENO: Solicita que seja dada a palavra ao Sr. Vereador 

Miguel Rodrigues, para assim se pronunciar sobre a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, a 

qual se transcreve na íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------VEREADOR MIGUEL RODRIGUES: “Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Membros da 

Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Sra. e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Deputados, Público aqui 

presente, a todos muito bom dia.  

Eu desejava comentar os documentos que foram aqui entregues, pelo Sr. Presidente da Câmara 

nesta reunião, e que de alguma forma têm a ver com a Vereação da oposição, e comentar também as 

palavras do Sr. Presidente, pelo menos na parte que ouvi, já cheguei um pouco atrasado, 

relativamente à questão do tal empréstimo dos 750 mil euros e desejava começar exactamente por 

aí. Apanhei a frase do Sr. Presidente da Câmara dizendo que este foi um processo insidioso. Bom eu 

quero esclarecer os Srs. Deputados do que é que realmente aconteceu, de qual foi a posição da 

Vereação do PSD neste processo e demonstrar de uma forma clara, que se há algum culpado do 

facto da divulgação pública deste caso e do não esclarecimento cabal do mesmo, esse culpado é o 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alijó. Mas eu passo então a explicar alguns factos que são 

importantes e que é de facto relevante serem do conhecimento desta Assembleia Municipal. 

No decorrer do ano 2008 houve uma tomada de posição relativamente ao Aeródromo da Chã. E 

houve uma questão clara que foi por nós colocada, relativamente ao empréstimo que foi aprovado 

também nesta Assembleia Municipal, em 2005, se estão recordados, quem estava aqui nessa altura, 

como era também o meu caso, todos nós aprovámos o empréstimo de 750 mil euros, 

especificamente para obras no Aeródromo da Chã, estávamos em Junho ou Julho de 2005.  

Colocámos a questão do destino desse dinheiro, uma vez que esse empréstimo não aparecia de 

facto nas contas, mas ao mesmo tampo as obras também não avançavam e portanto, queríamos 

saber se o empréstimo tinha sido contraído, se não tinha sido contraído, o que é que aconteceu? 

E aqui deu-se apenas o seguinte, o Presidente da Câmara não respondeu, não respondeu, não 

respondeu. Se o Presidente da Câmara tivesse resolvido o assunto prontamente e tivesse dito aquilo 

que era óbvio, parecia-nos, “o empréstimo não foi contraído”, o assunto ficava resolvido. Mas o 

Presidente da Câmara, nesta matéria, como em muitos outros pedidos de informação dos 

Vereadores da oposição, não respondeu. 

Entretanto somos confrontados com um comunicado público do Partido Socialista de Alijó, cujo 

Presidente da Concelhia é o Sr. Presidente da Câmara, que numa determinada passagem refere 
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“fique descansada essa oposição mal intencionada”, salvo erro acho que estou a citar bem, “porque 

os 750 mil euros estão à disposição”.  

Bom, perante este comunicado do Partido que apoia a maioria camarária e perante a inexistência 

de resposta em Reunião de Câmara do Presidente da Câmara, porque esta matéria foi colocada em 

Reunião de Câmara, na sede própria, naturalmente, que achámos que era importante tornar do 

conhecimento público, que havia aqui um problema relativamente a uma matéria, a um montante, 

que não aparecia e cujo destino não estava explicado e o Presidente da Câmara teve muito tempo 

para o explicar. Passaram-se vários meses sem que qualquer resposta fosse dada.  

Chegámos entretanto ao início deste ano e depois, já depois do comunicado do PSD, e dos 

Vereadores do PSD ter sido tornado público, já depois, já depois, já depois, temos provas disso, já 

depois, na Reunião de Câmara que aconteceu nessa semana, o Presidente da Câmara respondeu, 

respondeu. E disse exactamente aquilo que aqui referiu, ou seja, que o empréstimo não foi 

contraído, o empréstimo não foi contraído e que terá acrescido ao empréstimo que foi aprovado em 

2006. 

E nós demos a resposta que está aliás em acta de Reunião de Câmara, dando conta de que em 

momento algum, eu gostava que algum dos Srs. Deputados aqui dissesse se essa matéria foi aqui 

referida em algum momento na Assembleia Municipal, quando em 2006, se discutiu e aprovou o 

empréstimos de um milhão, cento e quarenta e três mil euros, se em momento algum se disse que 

esse montante compreendia, incluía, os 750 mil euros do empréstimo do ano anterior. Em momento 

algum se disse isso. Portanto nós não éramos obrigados a saber isso e desconhecíamos 

completamente essa circunstância. Em momento algum se disse isso. E o Presidente da Câmara 

poderia dizer perfeitamente que o milhão, cento e quarenta e três mil, incluía já o valor do ano 

passado. Porque eu não considero curial, sinceramente, que se traga à própria Assembleia 

Municipal um empréstimo para aprovação que os Srs. Deputados, de boa fé naturalmente aprovam, 

depois mais nenhuma satisfação lhes é dada sobre esta matéria, pura e simplesmente. Eu não 

considero correcto, nem perante o Executivo, nem perante a Assembleia Municipal. E nenhum 

esclarecimento foi dado relativamente a essa matéria. E portanto nós fizemos constar isso mesmo, 

está em acta de Reunião de Câmara, que são dois empréstimos que nada têm a ver uma coisa com 
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outra, porque os 750 mil euros foram aqui aprovados especificamente para obras no aeródromo, 

enquanto que o empréstimos de 2006 destinava-se a saneamento financeiro, ou seja pagamento de 

dívidas a fornecedores, foi essa a principal justificação apresentada e portanto são dois empréstimos 

que nada têm a ver um com o outro e se algum burburinho houve com esta matéria decorreu única e 

exclusivamente do silêncio do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alijó, que não respondeu 

atempadamente ao pedido de informação que os Vereadores do PSD formularam e, devo dizer 

também Srs. Deputados que este não é caso único, há muitos outros que não têm pura e 

simplesmente resposta e portanto este discurso da vitimização do Sr. Presidente da Câmara, não 

convence nem, pode convencer. 

Relativamente ao despacho do Ministério Público eu não sei que considerações o Sr. Presidente 

da Câmara aqui fez que cheguei atrasado, mas sei que o documento foi distribuído e eu queria aqui 

também estabelecer algumas notas prévias relativamente a esse documento que são esclarecimentos 

que me aprecem importantes. 

Em primeiro lugar, o documento que os Srs. Deputados têm na mão é um parecer do Ministério 

Público, não é nenhuma sentença judicial, não é nenhuma decisão de nenhum Juiz de nenhum 

tribunal, Srs. Deputados, pura e simplesmente porque os Vereadores do PSD não impugnaram 

judicialmente o regulamento, podiam tê-lo feito, não o fizeram, não impugnaram judicialmente o 

regulamento. Simplesmente o que fizeram foi em face de dúvidas que havia e que foram colocadas 

mais uma vez em reunião de câmara, aliás não foram numa reunião de câmara, foram colocadas em 

várias reuniões de câmara, dúvidas essas que não foram esclarecidas, os vereadores do PSD, perante 

a manutenção dessas dúvidas, decidiram fazer aquilo que qualquer oposição responsável teria que 

fazer, ou seja pedir o parecer a uma autoridade externa, neste caso o Ministério Público. 

Podia ter sido feita uma impugnação judicial, estou certo aliás que se tivesse sido feita essa 

impugnação judicial, o resultado final teria sido outro, mas a verdade é que essa impugnação 

judicial não foi feita, foi pedido um parecer ao Ministério Público. 

E portanto, perante esse parecer do Ministério Público foram dadas determinadas explicações. É 

evidente que olhando para a substância do parecer do Ministério Público, aquilo que se constata é o 

seguinte: houve aqui algumas matérias e os Srs. Deputados é pena que com o despacho do 
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Ministério Público o Sr. Presidente não tenha apresentado a participação que os Vereadores do PSD 

apresentaram ao Ministério público, porque aí todos tinham a noção das questões que nós 

levantámos nessa sede, houve aqui matérias que o despacho do Ministério Público pura e 

simplesmente não responde de uma forma pronta, contorna essas questões mais complexas, e 

portanto, aqui de facto, o Sr. Procurador do Ministério Público seguiu uma lei que é a chamada “lei 

do menor esforço”, foi a lei que ele aqui seguiu, mas nós, que fique claro, aceitamos, aceitamos este 

parecer do Ministério Público e não vamos tomar nenhuma iniciativa relativamente a esta matéria e 

aliás, eu reporto os Srs. Deputados para um comunicado público da Vereação do PSD em Setembro 

de 2008, quando se falou nesta questão do Ministério Público, nele se diz claramente que o 

regulamento foi remetido para o Ministério Público porque havia dúvidas que não foram explicadas 

em Reunião de Câmara. Várias questões que nós levantamos e que fizemos constarem da 

participação ao Ministério Público e que o Presidente da Câmara não respondeu. O Presidente da 

Câmara limitou-se a dizer que o regulamento é legal porque é inspirado em vários regulamentos de 

outras câmaras, não disse quais, e porque foi feito pelo Sr. Dr. José Maria Barroso, que nos merece 

o maior respeito, mas isso para nós não é o suficiente. Havia questões concretas que mereciam 

respostas concretas e o Sr. Presidente da Câmara, mais uma vez, não foi capaz de responder. 

Perante a manutenção dessas dúvidas, nós remetemos o documento para o Ministério Público e 

fizemos aliás constar desse nosso comunicado público, que, com serenidade, aguardávamos a 

decisão desta autoridade judiciária e de facto recebemos, com agrado, este parecer porque permitiu, 

na medida do possível, esclarecer questões que poderiam estar de alguma forma controvertidas. E 

portanto não vamos tomar nenhuma mais iniciativa relativamente a este regulamento, naturalmente 

que a via da impugnação judicial estará sempre aberta a qualquer munícipe que se julgue lesado nos 

seus interesses, até perante concretos actos que sejam praticados ao abrigo deste regulamento. 

E portanto, Srs. Deputados, eu jamais poderei permitir, em meu nome e no nome dos meus 

colegas Vereadores do PSD, que o Sr. Presidente da Câmara, com base neste despacho do 

Ministério Público, queira vir aqui marcar pontos, num processo em que se há um grande derrotado, 

é ele próprio. Um processo que perpassou praticamente todo este Mandato, que começou de forma 

trapalhona, trapalhada em cima de trapalhada, sucessivos avanços e recuos por parte do Presidente 
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da Câmara e que há uma coisa que temos de dizer, se o Presidente da Câmara começou este 

Mandato com a intenção de querer oferecer um terreno camarário a um grupo determinado de 

pessoas, regra nem critério, isso não fez, não pôde fazer, não faz e não o fará até ao final deste 

Mandato. E há outra questão que eu quero aqui referir relativamente a este regulamento, duas 

considerações finais para terminar a minha intervenção. Em primeiro lugar Sr. Presidente da 

Câmara e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Mesa, os Vereadores do PSD não votaram contar este 

regulamento e portanto, essa também é uma questão que deve ser aqui realçada. Os vereadores do 

PSD abstiveram-se relativamente a este regulamento em grande parte por dúvidas que havia e que 

não estavam devidamente esclarecidas. E também quero dizer o seguinte, todo este processo, toda a 

génese deste regulamento, envergonha. Não envergonha apenas a Câmara Municipal de Alijó, 

envergonha a política autárquica deste país, porque a actuação do Presidente da Câmara em todo 

este processo, recebendo uma proposta concreta dos Vereadores da Oposição, uma proposta de 

Regulamento com este âmbito, nunca a ter levado a votação até hoje, já lá vão quase dois anos, 

nunca a levou a votação esta, como muitas outras propostas dos Vereadores do PSD, que pura e 

simplesmente não foram levadas a discussão e votação na Reunião de Câmara, depois apresenta um 

outro regulamento, sobre o mesmo âmbito sem votar a proposta da Vereação, eu penso que é uma 

actuação inaceitável, já não falo da questão legal, falo da questão da ética política, é absolutamente 

inaceitável, como é que no século XXI, este tipo de práticas acontecem na Democracia local. 

Estou naturalmente à disposição dos Srs. Deputados para esclarecer quaisquer dúvidas que 

entendam conveniente esclarecer.” ------------------------------------------------------------------------------ 

--------PRESIDENTE DA MESA: Dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara: -----------------------

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Indica que pretende esclarecer definitivamente estas 

matérias, assim como os três pontos que foram focados, referindo que “este artifício legal” que o Sr. 

Vereador utilizou para que lhe dessem a palavra, do seu ponto de vista e na sua interpretação do 

Regulamento, não corresponde àquilo que deve ser a interpretação do mesmo porque em momento 

algum focou o Sr. Vereador, chamou à atenção ou falou no Sr. Vereador e nas suas propostas. 

Relativamente à primeira questão, relacionada com o Aeródromo e os 750 mil euros, refere que as 

datas dos jornais não mentem e não pretendendo fazer polémica sobre esta questão, pergunta a 
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todos os Srs. Deputados “quem colocou este assunto na comunicação social, foi o Partido Socialista 

local ou foi o Partido Social Democrata local?”. Questiona ainda “quando é que isto foi feito? Foi 

antes da data do esclarecimento dado em Reunião de Câmara, ou foi depois?”. Indica que se 

verificarem as datas, poderão contactar que foi depois e o Executivo PS vai continuar a resistir e a 

não reagir a provocações que têm sido feitas sistematicamente, utilizando todos os meios que hoje 

em dia a sociedade da informação e do conhecimento põe ao dispor daqueles que os querem utilizar 

dessa forma, através da infâmia, do insulto e da calúnia. Os Srs. Deputados do Partido Socialista 

sabem que tem dito em todo o lado para não reagirem a esse tipo de provocações, para se manterem 

calmos e responderem a essas mesmas provocações com o trabalho, com a verdade e com dados 

concretos. Indica ainda que não houve na história deste Município, um Presidente e um Executivo 

tão insultado, tão ofendido e tão caluniado quanto este. Refere que a tudo isto têm respondido com 

desprezo, com ignorância e a todos têm respondido ainda de uma só forma, com o trabalho, 

ultrapassando as dificuldades que são postas no dia a dia, sendo assim que vão continuar a fazer, 

indicando ainda que “se desenganem os que pensam que com isto os vão desviar do caminho, 

porque o nosso caminho é só um: a defesa dos interesses dos munícipes”. Relativamente ao assunto 

dos 750 mil euros, repete que a informação que foi dada, é uma informação técnica, a uma pergunta 

que os Srs. Vereadores do Partido Social Democrata fizeram. Os Srs. Vereadores do Partido Social 

Democrata não podem desejar que façam uma pergunta sobre um determinado assunto sério, que 

exige investigação, que verifiquem documentos, confrontem dados e que respondam na Reunião de 

Câmara seguinte. Dá o exemplo da questão que colocaram a propósito dos transportes de Carlão, a 

qual foi respondida na Reunião seguinte, porque eram dados mais simples, de mais fácil acesso, que 

podiam obter apenas recorrendo aos próprios serviços. Dirige-se ao Sr. Vereador, afirmando que 

pretende acabar de vez com esta situação e a todos os Srs. Deputados e Vereadores presentes na 

Assembleia que sempre que, a propósito do que quer que seja, tentem “cavalgar” algum 

descontentamento popular e se ofenda de forma grosseira quem representa os órgãos do Município, 

seja um Presidente de Junta, seja o Presidente da Câmara ou qualquer órgão, não estão a ofender 

apenas a pessoa, estão ofender, a “pôr na lama”, a rebaixar, a desvalorizar e a desqualificar o nome 

do Concelho de Alijó. Refere ainda que relativamente a esta situação, não se vitimizou porque se o 
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pretendesse fazer, fazia uma queixa por difamação num tribunal, tendo já lançado um desafio para 

separarem as questões jurídicas das questões políticas e não utilizarem esta estratégia para 

judicializar a política ou politizar a justiça. Esse é um dos problemas fundamentais que hoje se vive 

não apenas no Concelho de Alijó, mas no País. Indica ainda que repudia este tipo de atitudes porque 

quem o conhece, sabe que é uma pessoa de diálogo, procura consensos e nunca fechou a porta nem 

a diálogos nem a consensos. Relativamente à questão do Aeródromo, poderia referir uma vez mais 

que é incompreensível, até perante os seus colegas, porque estão numa competição, sendo 

necessário que os Srs. Deputados e os Srs. Vereadores do Partido Social Democrata percebam que 

estão numa competição com o exterior, com Vila Real e Bragança, que têm Aeródromos maiores e 

depois de conseguirem que a Associação de Municípios do Agrupamento do vale do Douro Norte, 

onde também está o de Vila Real, aprovasse por unanimidade o Plano Director do Aeródromo 

Municipal da Chã virem notícias nos jornais a pôr em dúvida, a levantar suspeitas sobre este 

processo, questionando se “isso beneficia-os ou prejudica-os?”, respondendo que prejudica o 

Município de Alijó. Indica que o actual Presidente da Câmara vive e trabalha no Município de Alijó 

há mais de vinte anos e todas as pessoas conhecem o seu carácter na escola, no sindicato, no Centro 

da Área Educativa de Vila Real, na rádio local onde trabalhou voluntariamente sem nada ganhar, no 

Atlético Clube Alijoense, na Santa Casa da Misericórdia, na Fundação Maurício Penha, tendo mais 

de vinte anos de dedicação à vida associativa, política, profissional e local no Concelho de Alijó, 

não adiantando tentar denegrir a imagem do Presidente da Câmara nem atingi-lo pessoalmente ou a 

nível do seu carácter. Indica ainda que a única coisa que conseguem com este tipo de atitudes é criar 

mais um obstáculo e pôr mais uma pedra no caminho de um processo, tal como já referiu várias 

vezes, que devia merecer desta Câmara, da Assembleia Municipal, do P.S., do P.S.D., do CDU, do 

CDS, de todas as forças políticas a nível interno, o mesmo que mereceu das forças políticas a nível 

externo, o apoio incondicional e incondicionado a esta matéria e que resistissem à tentação de fazer 

dela uma arma de arremesso político. Na própria comunicação social isso já foi muito falado pelos 

motivos apontados, mais que discutido e trabalhado até ao ínfimo pormenor. Refere que, do seu 

ponto de vista, este assunto se encontra encerrado, tendo apenas reposto uma coisa, que quem andou 

na comunicação social e esteve atento, sabe que houve notícias insultuosas na comunicação social 
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que foram transportadas para blogs, havendo também notícias nos jornais, no sentido contrário, mas 

essas não foram transpostas. Esclarece que este é o tal caminho pelo qual não vão enveredar, indo 

apenas defender-se e relativamente a essa mesma defesa, indica aos Srs. Vereadores e aos Srs. 

Deputados que até esta data têm sido insultados, ofendidos e caluniados em silêncio e a partir de 

agora, vão continuar no trilho de trabalhar pela verdade, mas cada vez que forem insultados, 

ofendidos ou caluniados, irão recorrer aos meios judiciais que a lei do País consagra para defender a 

honra e a dignidade a nível pessoal. Afirma que não podem continuar a ser cegos, surdos e mudos 

perante este caminho, perante esta estratégia, de quem tenta ganhar na secretaria, aquilo que não 

conseguiu conquistar em campo. Vão honrar quem votou no Executivo e não vão confundir o que é 

da justiça com o que é da política e vice – versa e não vão nos jornais nem em outros lados, discutir 

nem vilipendiar ninguém, mas vão defender-se em todos os lados onde seja necessário repor a 

verdade dos factos. Afirma também que quem voltar a ofender, do ponto de vista pessoal, vai ter 

que os indemnizar e caso tenham direito a alguma indemnização por tais ofensas, será entregue às 

IPSS’s do Concelho de Alijó. No que diz respeito ao Ministério Público e à questão apresentada, os 

documentos não mentem, bastando os Srs. Vereadores e os Srs. Deputados lerem os documentos. 

Lembra que este assunto foi discutido e analisado na Assembleia Municipal e nesta, assim como 

nos jornais também foram acusados de quererem utilizar este Regulamento para “fazerem o que 

muito bem nos apetecesse”, no entanto ignoraram porque estavam certos e cientes da verdade dos 

factos. Relativamente às três questões substantivas da queixa apresentada, não é o Partido 

Socialista, mas a Procuradoria Geral da República, quem pegou no processo, que diz que os Srs. 

Vereadores que apresentaram a queixa, não têm razão em nenhum dos três pontos e relativamente a 

um deles, recorrem a uma lei que tem apenas mero interesse histórico, não estando vigente. 

Questiona “quem está de má fé aqui?”, “quem está a querer utilizar uma lei para benefício 

próprio?”, “quem está sempre a querer introduzir uma areia na engrenagem?”. Relativamente a este 

processo esclarece ainda que nunca quiseram utilizar em benefício próprio ou de quem quer que 

seja, os bens do Município, referindo-se concretamente a Vilar de Maçada e à hipótese de lá fazer 

uma cooperativa, tal como existe em Vila Real. Quando este processo, pela primeira vez foi 

discutido, os Srs. Vereadores do Partido Social Democrata disseram que devia ser feito com um 
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regulamento. A prova provada da boa fé relativamente a este processo manifesta-se na aceitação 

deste argumento dos Srs. Vereadores do Partido Social Democrata, mandando fazer o Regulamento 

de acordo com o que tinha sido combinado, pelo Dr. José Maria Barroso, mas este não cria Direito, 

tal como muitos outros advogados, aplica Direito feito por outros. Lembra que, o que foi 

transmitido aos Srs. Vereadores do Partido Social Democrata, nas várias reuniões que tiveram sobre 

esta matéria o resultado final deste processo; por isso é que não foi a discussão o Regulamento 

proposto pelos Srs. Vereadores do Partido Social Democrata, dado haver um acordo de ambas as 

partes de realizar um Regulamento conjunto, mas o que foi apresentado relativamente a este 

Regulamento, foi o resultado de uma análise comparativa de vários outros Regulamentos, de outras 

Câmaras, sobre a mesma matéria, tendo sido dito que “se o nosso estivesse ilegal, os outros também 

estariam”. A Procuradoria Geral da República provou que tinham razão quando afirmaram 

repetidamente que tinham razão e que o processo estavas dentro da lei. As pessoas que estão 

envolvidas neste processo não precisam de esperar mais nem ser entretidas com artifícios jurídicos 

para impedir que as coisas se concretizem. Indica ainda que os referidos artifícios tinham como 

objectivo impedir, boicotar, obstaculizar o normal trabalho da Câmara e acrescentar dificuldades às 

dificuldades que já são muitas e que existem no quotidiano. No que diz respeito ainda a esta 

matéria, pensa que há um só vencedor: a verdade e a justiça e uma só derrotado, ou seja, quem 

utiliza estas tácticas, estas estratégias e sobretudo o Concelho de Alijó, que não devia estar sujeito a 

esta forma de fazer política autárquica. -------------------------------------------------------------------------     

--------PRESIDENTE DA MESA: Introduz o Ponto Dois da Ordem de Trabalhos “Pedido de 

Aprovação da 1.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2009”. Dá a palavra ao Sr. Presidente 

da Câmara a fim de apresentar o mesmo: ---------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente a este pedido de Aprovação da 1.ª Revisão 

dos documentos, indica que a mesma representa a adaptação necessária que é preciso fazer depois 

de aprovar um regulamento e um documento que como o documento das Grandes Opções do Plano, 

é um documento previsional, adaptando-se ao longo do tempo. Finaliza esclarecendo que foi isto 

que fizeram com este processo, sendo esta a primeira adaptação / revisão na gestão deste documento 

e certamente surgirão outras, até ao final do Mandato. -------------------------------------------------------   
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--------PRESIDENTE DA MESA: Abre o Período de Inscrições e não havendo inscrições, 

colocou-se a votação o Ponto Dois da Ordem de Trabalhos “Pedido de Aprovação da 1.ª Revisão 

aos Documentos Previsionais de 2009”, sendo aprovado por maioria com 07 abstenções e 22 votos 

a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA introduz o Ponto Três da Ordem de Trabalhos “Pedido de 

Aprovação dos seguintes documentos: a) Estudo Fundamentado sobre a situação económica e 

financeira do Município e Plano de Saneamento Financeiro; b)Adjudicação do empréstimo para 

saneamento financeiro, à Caixa Geral de Depósitos”. Dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara a 

fim de apresentar o mesmo: -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente a este documento indica que a esmagadora 

maioria está já esclarecida, no entanto faz uma apresentação e leitura mais pormenorizada e 

orientada do mesmo. Esclarece como ponto prévio que numa altura como a que se vive no País, a 

meia dúzia de meses de várias eleições: Autárquicas, Legislativas e Europeias, pergunta se “acham 

que nós íamos apresentar um documento que é o documento mais verdadeiro e mais sério, algum 

dia apresentado sobre as contas do Município nesta Assembleia e nesta Câmara, apenas porque 

andamos distraídos?” Indica que apresentaram este documento por uma única e exclusiva razão e 

por isso consultaram uma empresa externa para uma vez mais fazer uma análise rigorosa da 

situação e face a essa mesma análise, dizer qual o caminho que deviam adoptar para resolver o 

problema. Indica ainda que podia, como muitos outros estão a fazer, deixar que o processo andasse 

normalmente e após as eleições, quem viesse, que tratasse de resolver o problema, no entanto não 

foi esta a posição tomada, porque enfrentaram os problemas que têm com seriedade e no momento 

certo. Ainda para esclarecimento prévio, refere que podiam utilizar várias outras estratégias, no 

entanto consideraram que a mais adequada era atacar o problema de raiz. Refere-se no argumentário 

do Partido Social Democrata que podiam recorrer a outros instrumentos, nomeadamente ao 

instrumento jurídico do pagamento a tempo e horas. Informa que colocaram também isso em cima 

da mesa e foi a entidade externa que em conjunto com a Autarquia trabalhou este documento e o 

apresentou que considerou que o instrumento financeiro não era o adequado para resolver o 

problema, basicamente por duas ordens de razão: primeiro porque é uma candidatura e nunca 
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sabiam se candidatando-se era aprovada ou não; e em segundo lugar porque essa figura jurídica do 

pagamento a tempo e horas tem um “bolo” e cada Autarquia tem direito a uma parte desse bolo. 

Seria um rateio e na verdade não iria resolver nenhum problema de fundo do Município. Informa 

que pretenderam resolver o problema de fundo do Município, fizeram o levantamento de todas as 

dívidas assumidas e facturadas até esta data. Esclarece ainda, para que não sejam induzidos em erro, 

uma vez que se diz que se vai aumentar a dívida da Câmara em dez milhões de euros, um volume 

nunca antes pedido, esclarece que vão transformar a dívida de curto prazo numa dívida de médio e 

longo prazo; os dez milhões não são para fazer obra nova, têm como objectivo pôr a dívida do 

Município a zero, obrigando-os, se for aprovado, a passar a pagar a trinta dias e a reduzir em 10% 

por ano a dívida. Esta proposta de saneamento financeiro é o documento mais sério, mais rigoroso e 

que mais autodisciplina financeira e orçamental introduz a numa Autarquia. Esclarece que se auto 

submeteram ao mesmo porque entenderam que, perante as dificuldades que existem, era a única 

forma de introduzir dinheiro efectivo na economia real, honrar os compromissos e ao contrário do 

que se afirma, poderem continuar a andar de “cara levantada e olhos nos olhos” e de certa maneira 

ao introduzirem esta dimensão financeira na economia real, contribuírem para combater a crise, tal 

como é feito a nível nacional. A nível nacional toda a gente concorda que é necessário que os 

bancos disponibilizem dinheiro às empresas, que o Estado pague as suas dívidas às empresas para 

que estas não entrem em crise económica. Esclarece que estão a fazer o mesmo porque os dez 

milhões não são para fazer obra nova, são para pagar o que já está feito e para pôr a dívida da 

Câmara a zero; para dar dinheiro às empresas que trabalham directamente com o Município; para 

salvar muitos empregos e empresas da falência. Esta proposta é absolutamente fundamental, pelos 

motivos referidos mas também para libertarem as próprias verbas para fazerem investimento novo. 

Acrescenta ainda uma outra razão muito importante para que este documento seja aprovado: se não 

for aprovado e não for presente ao Tribunal de Contas para ser analisado, estão a deitar fora uma 

oportunidade que é oferecida agora, em tempo de crise, para poderem fazer obra em cada Junta em 

particular e no Concelho em geral. Sem este documento e esta proposta de saneamento financeiro, 

vão ter que continuar a resolver os problemas que têm, mas não têm capacidade para injectar dez 

milhões de euros de imediato na economia local, pondo a dívida a zero. Acrescenta ainda que não 
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escondem nada, este documento é um retrato fiel da situação autárquica no presente momento, 

sendo comprovada por alguns quadros constantes no próprio documento. Indica a página 15 do 

mesmo, onde consta uma síntese das ameaças e oportunidades do Município. Este documento não 

se limita a informar o que devem, a quem devem e como devem pagar, sendo ainda um verdadeiro 

levantamento daquilo que são as fragilidades, as dificuldades, as ameaças e as oportunidades que 

têm para as resolver. Na mesma página há ainda um quadro sintético que fala das principais 

ameaças, tendo ao lado as principais oportunidades. Algumas das principais ameaças são comuns a 

Municípios idênticos ao de Alijó, estando todas levantadas, assim como referidas as principais 

oportunidades. Refere ainda a página 45 onde está expressa uma síntese dos principais pontos fortes 

e dos principais pontos fracos, depois de analisadas as tais oportunidades e fragilidades. Esclarece 

que este é um documento profundo, que levou vários dias de análise, tendo analisado a situação do 

Município não apenas do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista económico e das 

oportunidades. Neste quadro elencam um conjunto de pontos fracos e pontos fortes. Indica que 

podem ainda consultar a página 50, onde consta uma análise swat em que cruza os factores externos 

com os factores internos e apresenta quatro eixos de desenvolvimento para o Município. Isto 

significa que sem estes eixos resolvidos, na sequência do levantamento e do diagnóstico feito 

anteriormente, o Município de Alijó não tem futuro; só terá futuro se atacarem estes problemas. 

Este não é um mero documento contabilístico, não se trata de uma mera lógica do deve e do haver, 

sendo um documento que vai muito para além disso e que apresenta um diagnóstico e “uma terapia 

para a cura da doença”. Refere ainda que como conclui a entidade externa que fez este estudo, o 

Município de Alijó não tem nenhum problema económico; o Município de Alijó tem 

sustentabilidade económica; o Município de Alijó tem antes um problema de curto prazo, de 

carácter financeiro porque coincidiu no espaço e no tempo três situações: o pagar as contrapartidas 

nacionais das verbas do terceiro Quadro Comunitário de Apoio; a alteração à lei das finanças locais 

que fez com que tudo que é despesa do Município passasse a contar para os limites do 

endividamento; e um terceiro aspecto muito importante: problemas de tesouraria de curto prazo. 

Esclarece que o que tiveram foi muito investimento, o qual ultrapassa claramente as 

disponibilidades de tesouraria de curto prazo que têm neste momento. Indica que na página seguinte 
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têm “operacionalização da estratégia – cenários alternativos”, ou seja, depois de analisada a 

situação do Município, o que é que podem fazer para na situação de crise que se vive actualmente a 

nível internacional, nacional e com o problema financeiro, que não económico, da Autarquia, o que 

podem/devem fazer para ultrapassar esta situação. O que podem/devem fazer, são dois cenários: 

sendo o cenário um da manutenção da situação financeira actual, não fazendo nada, usando o 

laissez faire, laissez passer, não fazendo rigorosamente nada. Refere quadro da página 52, onde não 

são focadas vantagens por não existirem ao reagirem desta forma, sendo apontadas desvantagens: 

incumprimento da lei das finanças locais, que fará, se o Governo assim entender, que retirem 10% 

daquilo que são as transferências do Orçamento Geral do Estado para este Município; penalização 

com a redução das transferências de Estado; pesados encargos financeiros; diminuição do poder 

negocial do Município; redobrado esforço administrativo e financeiro, desmotivante para os 

colaboradores; limitação a novos empréstimos a médio e longo prazo e comprometimento da 

Autarquia face à Administração Central. Refere ainda a página 54, indicando que se o Plano de 

Saneamento Financeiro for aprovado, terão um conjunto de vantagens e apenas três desvantagens, 

que sendo bem analisadas, não são desvantagens, mas as referidas obrigações, no caso do 

documento ser aprovado, ou seja, cumprir o Plano de Saneamento Financeiro, elaborar relatórios 

semestrais sobre a execução do referido Plano e controlo administrativo rigoroso das despesas 

correntes de capital, ou seja, se este documento for aprovado, não só resolve os problemas de curto 

prazo como inclusive introduz dinheiro real na economia real, obrigando a cumprir, de acordo com 

as novas regras, um rigoroso planeamento financeiro, de forma a que nunca mais a Autarquia possa 

ultrapassar os limites do endividamento estabelecidos pela nova lei das finanças locais. Indica ainda 

que estas são as causas pelas quais estão a apresentar este documento e após a sua apresentação, 

expressa que gostaria que os Srs. Deputados o aprovassem na esmagadora maioria, para darem a 

força e o poder de o defender perante o Tribunal de Contas, onde ainda será analisado, depois de 

aprovado na presente Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------                   

--------PRESIDENTE DA MESA abre Período de Inscrições, tendo-se inscrito o seguinte Sr. 

Deputado: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------DEPUTADO ANÍBAL FERREIRA: Indica que estão perante um assunto de extrema 
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importância para a vida do Município. Lamenta que tenha tido tão pouco tempo para poder analisar 

o documento apresentado, no sentido de poder pronunciar-se com toda a objectividade. Assim há 

algumas dúvidas que se levantam, pretendendo perguntar ao Sr. Presidente porque não se socorreu 

dos dois programas que em 2008 foram postos à disposição das Câmaras para poderem resolver a 

sua situação de dívida, nomeadamente o recurso ao “programa da regularização extraordinária de 

dívida ao estado” e o “programa para pagar a tempo e horas”. Indica ainda que de alguma forma o 

Sr. Presidente se antecipou à sua expectativa, tendo já respondido, no entanto, não se identifica com 

as razões apontadas para o não recurso a estes programas que apesar de tudo lhe parece que 

qualquer um deles ou o recurso aos dois, seria mais vantajoso para a Autarquia do que apresentar 

apenas este programa e o pedido deste empréstimo tal como é feito. Esclarece que ainda aceitaria as 

razões apontadas se, como é sugerido numa das páginas, a Autarquia aproveitasse esta oportunidade 

para substituir todos os seus empréstimos, contraindo apenas um, liquidando os outros, havendo o 

recurso a um único empréstimo, se assim fosse, claramente aceitaria as razões que apontou como 

tendo sido indicadas pela empresa que elaborou o documento. Todavia há algumas dúvidas que 

pretende levantar porque apesar de tudo lhe parece que o montante descrito (nove milhões, 

trezentos mil euros), no seu ponto de vista e segundo as informações que tem, pretende levantar 

uma questão que lhe parece importante para o Município para pôr termo a conversas de café, 

conversas de empreiteiros, conversas de pessoas que se queixam da Câmara: se fizer recurso, há 

informações que lhe chegam, nomeadamente por parte de empreiteiros, diria que os nove milhões e 

trezentos mil euros, seria um montante insuficiente. A Câmara para de facto resolver todo o 

problema que dizem existir, precisaria pelo menos mais cinco milhões de euros. Informa que esteve 

a consultar a listagem de credores da Câmara, sendo os mais significativos os empreiteiros. Sem 

pretender atingir a dignidade de que quer que seja, o importante é a verdade e resolver 

definitivamente este problema, é a questão de existir ou não obras que já estão realizadas mas que 

não estão nem assumidas nem facturadas. Lembra que a propósito de uma troca de nomes no 

Tribunal, trocou algumas palavras com o interventor de um processo, onde comparando a dívida 

que consta aqui e aquela que ele diz existir, a dívida é muito maior do que aquela que consta no 

documento. Indica ainda que lhe chega idêntica informação a pelo menos mais dois empreiteiros, 
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por isso dizia que, a ser verdade, seriam necessários pelo menos mais cinco milhões. Sente que o Sr. 

Presidente tem necessidade de fazer isto por estas razões, se existirem, se de facto houver obras não 

assumidas e não facturadas, o melhor seria repensar esta situação. Refere que não ficaria muito bem 

com a sua consciência se não levantasse esta questão porque lhe parece que é o local e a forma 

correcta de o fazer. A Assembleia Municipal aprovou para algumas obras que estão realizadas, um 

empréstimo de dois milhões, duzentos e noventa e três mil euros, o qual não apareceu referenciado 

ao consultar o documento e de alguma forma o Sr. Presidente usa o argumento de que tem algumas 

obras que esperava que fossem financiadas e não foram, o que vem agravar a situação financeira da 

Câmara. Pergunta se de facto este empréstimo foi ou não contraído para se esclarecer esta situação, 

porque se o foi, o estudo ao não o referir, está mal elaborado. No Plano nada indica que o 

empréstimo tenha sido de facto utilizado. Indica que montante total de endividamento da Câmara é 

já significativo, vendo com alguma preocupação, se não houver uma alteração significativa na lei 

das finanças locais, pensa ao quarto ano de pagamento do empréstimo, esta dívida vai pesar imenso 

no dia a dia da Câmara porque lhe parece que a capacidade de libertação de receita para 

investimento por parte do Município, andará na casa dos dois milhões e meio por ano, sendo esse o 

encargo com que a Câmara vai ficar a partir do quarto ano. Em seu entender há dois investimentos 

que “custassem o que custassem”, deveriam ser realizados, considerando-os fundamentais para o 

desenvolvimento do Concelho, refere-se assim ao projecto do aeródromo, porque a parte norte do 

Concelho não terá grande futuro se este projecto não se realizar, merecendo o consenso de todas as 

forças políticas do Concelho e todos os habitantes deviam estar incondicionalmente na defesa da 

concretização deste projecto; refere ainda outro investimento que também reputa de extremamente 

importante, o aproveitamento dos terrenos sobrantes, já que pouca agricultura se pratica na parte 

norte do Concelho, de um grande loteamento industrial que fosse capaz de captar investimento para 

criar emprego/riqueza na parte norte do Concelho. Indica que teme que a dívida da Câmara possa 

pôr em causa a concretização de pelo menos estes dois projectos e deixa o desafio para que os 

mesmos sejam concretizados. ------------------------------------------------------------------------------------         

--------DEPUTADO JOAQUIM GRÁCIO: Relativamente a esta questão, informa que divide a 

sua intervenção em três partes: a primeira diz respeito ao estudo propriamente dito, a segunda diz 
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respeito à parte financeira do estudo e a terceira consiste numa pergunta muito concreta ao Sr. 

Presidente da Câmara. Relativamente à questão do estudo que diz respeito ao levantamento das 

potencialidades das debilidades do Concelho, está absolutamente de acordo e não diferem muito de 

um trabalho que fez há anos relativo ao Concelho de Alijó, com uma maior profundidade, tendo 

alguma dificuldade em transferir isso para a realidade dos números. Indica que relativamente a eles, 

a sua capacidade não chega e não se pronuncia sobre essa situação, muito embora não tivesse o 

mínimo problema em aprovar este estudo, no que diz respeito ao levantamento da situação do 

Concelho de Alijó. Quanto aos números da página oitenta do estudo, referem algumas dívidas da 

Câmara, nomeadamente refere uma dívida à Rodonorte de cerca de noventa e quatro mil euros e à 

Beiradouro cerca de sessenta mil euros, sendo ambas empresas de transportes escolares. De acordo 

com o Diário da República de 07 de Novembro de 2008 onde se fala na verba do Orçamento da 

Presidência do Conselho de Ministros para as Câmaras e respectivo apoio aos transportes escolares, 

relativamente ao Concelho de Alijó vem “zero”, sendo um dos poucos Concelhos com “zero”. 

Pretende saber se esta dívida, que lhe parece que tem directamente a ver com nula transferência 

para o Concelho, se é verdade e porque razão a verba para o Concelho de Alijó é “zero”, sendo que 

este Concelho é o único do Distrito de Vila Real que está nestas condições. -----------------------------       

--------DEPUTADO FILOMENA NOGUEIRA: Classifica o documento de interessantíssimo, 

achando ainda mais interessante a frase que o Sr. Presidente proferiu: “este empréstimo serve para 

pôr a dívida actual da Câmara a zero”. Indica que é importante que isto se diga em voz alta porque a 

maior parte das pessoas com quem já falou, acham que este empréstimo serve para somar à actual 

dívida da Câmara e por sua vez para acções eleitoralistas, ou seja, que o Sr. Presidente quer este 

empréstimo para fazer “meia dúzia de habilidades” e ganhar as eleições “baldando-se” para os que 

vêm a seguir. Esclarece que tal não corresponde à verdade e tem que ser dito em qualquer parte, nos 

cafés, em casa de cada um, porque na realidade não é nada daquilo que as pessoas pensam. Este 

empréstimo serve para o contrário, para “lavar a face” da Câmara que anda pelas ruas da amargura 

nos jornais como a maior devedora, que não paga, etc., servindo ainda em primeiro lugar para isso e 

serve também para zonas estruturantes do Concelho, como as obras da zona norte: o aeródromo e a 
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zona industrial do Alto do Pópulo as quais estão em melhores condições e melhor posicionadas para 

gerar riqueza e emprego no Concelho de Alijó. ---------------------------------------------------------------    

--------DEPUTADO ANTÓNIO FERNANDES: Refere que nunca é demais enaltecer e dar os 

parabéns a quem teve a ousadia e a coragem de pôr a nu com números a situação económica da 

Câmara. Este documento é uma ferramenta que está ao alcance de todos os Srs. Deputados e esteve 

já ao alcance dos Srs. Vereadores. Considera um documento bem explanado pelo Sr. Presidente da 

Câmara, quando os conduz aos gráficos que retratam sucintamente os objectivos, as vantagens, as 

desvantagens, as ameaças, as oportunidades, tal como já foi confirmado por outros Srs. Deputados, 

este trabalho compara-se com outros feitos noutros tempos. Com este documento, dotado desta 

ousadia, mais não serve para injectar um “balão de oxigénio”, é também para continuar a honrar os 

compromissos e continuar a trabalhar porque tal como está explanado no documento, a trabalhar 

assim, não teriam qualquer vantagem. Indica que quando tentam enrolar a questão e dizer que é 

mais empréstimo de dez milhões, não corresponde à verdade porque só quem está mal intencionado 

é que pode levar este trabalho para confundir as pessoas, mas todos sabem que não é verdade. 

Afirma ainda que este trabalho foi apresentado no local próprio mas lamenta o facto de que o 

mesmo ainda não tinha chegado nem tinha sido discutido e já anda nos blogs e nos jornais com 

insinuações que não beneficiam o Concelho. Indica ainda que se há alguma coisa a dizer, terá que 

ser na Assembleia Municipal, onde o assunto pode ser discutido, se é útil e se é para continuar a 

trabalhar de “cara lavada, venha ele”. Informa que irá votar favoravelmente este documento e 

enquanto estiver na política não pactua com o “laissez faire – laissez passer”. Se este documento 

serve para desencravar os dois grandes projectos que estão a norte do Concelho, a Zona Industrial 

do Alto do Pópulo e o aeródromo, deve ser bem-vindo e que o Concelho consiga progredir. ----------  

--------PRESIDENTE DA MESA: Dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara a fim de prestar 

esclarecimentos solicitados: --------------------------------------------------------------------------------------

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Começa por referir a intervenção do Sr. Deputado 

António Fernandes e da Sra. Deputada Filomena, indicando que ambas as intervenções foram 

importantes para esclarecer um assunto que já referiu, mas que nunca é demais salientar e que 

constitui o essencial do documento: ele não se traduz em aumentar à dívida já existente, 
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ocasionando outra dívida, sendo exactamente ao contrário. Aproveita também para responder a uma 

das questões levantadas pelo Sr. Deputado Aníbal Ferreira, no que diz respeito ao único 

empréstimo: a estratégia que está subjacente a este documento é efectivamente essa, ou seja, para 

não haver mais incertezas, dá o exemplo e uma família que pode endividar-se, tendo dívida para 

comprar carro, dívida para comprar casa, dívida para comprar mobílias ou electrodomésticos, tendo 

uma série de dívidas a diversas entidades bancárias, com spreads diferentes, sendo ineficientes do 

ponto e vista económico porque se fizerem a unificação da dívida, basta aumentar o “bolo”e 

negocia-lo/renegocia-lo com uma entidade bancária para serem beneficiados. Esclarece ainda que 

são beneficiados porque têm um maior bolo, sendo mais atractivo para as entidades bancárias e ao 

ser maior podem renegociar uma melhor taxa na relação com o banco. Indica ainda que foi para isso 

que a empresa que assessorou o Município neste estudo disse que o pagamento a tempo e horas, que 

a redução da dívida, etc, não resolviam o problema porque seria acrescentar mais um pequeno 

empréstimo aos diferentes empréstimos que já têm. Acrescenta ainda que o objectivo foi juntar tudo 

num só para ganhar escala, tendo mais vantagens. Indica ainda que as taxas de juro estão mais 

baixas do que aquilo que foi apontado e se o Tribunal de Contas aprovar esta situação podem 

sempre tentar renegociar a dívida para uma forma mais vantajosa. No que diz respeito às notícias 

nos jornais, blogs, etc, referido pelo Sr. Deputado António Fernandes, confirma o que já sobre 

outras matérias foi dito porque o documento ainda não foi discutido na Assembleia Municipal, no 

entanto as notícias nos jornais e nos blogs, a pôr em causa o documento, de forma insidiosa, já 

existem. Indica que é muito mais fácil destruir e sobretudo nos tempos que correm em que há quase 

uma lascívia em deitar “manchas de óleo” a quem exerce o poder. Lançam a suspeita, o rumor, sem 

verem que estão a atingir o Concelho de Alijó. No que diz respeito à intervenção do Sr. Deputado 

Grácio, agradece-a porque confirma que o estudo está bem feito e estão a falar a verdade, sendo 

assim confirmado por um Sr. Deputado da Bancada do Partido Social Democrata. Agradece ainda a 

pergunta que o mesmo Sr. Deputado fez sobre os números porque permite esclarecer uma situação 

perante a Assembleia Municipal, para que não surjam dúvidas, interrogações ou suspeições, 

referindo-se assim à não transferência/ transferência “zero” ao nível dos transportes escolares. 

Confirma e esclarece que é outro dos motivos pelo qual aparece a dívida e aconteceu porque estão a 
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pagar um erro da Administração Central, a qual há dois anos, transferiu, de acordo com eles, a mais, 

pagando dois anos num só para os transportes escolares. Assim, como afirmam que pagaram 

dinheiro a mais, agora aparece “zero”, o que quer dizer que, não sabendo que essa verba era a mais, 

porque ao recebê-la entra no sistema contabilístico e vinda da DGAL foi dada como sendo 

absolutamente verdadeira, estando agora a ser duplamente penalizados por este processo. Esclarece 

que estão a sustentar os transportes escolares do Município, única e exclusivamente a expensas das 

verbas municipais. No que diz respeito à intervenção do Sr. Deputado Aníbal Ferreira e como ex 

Presidente da Câmara, notou na sua intervenção que compreendia bem o que estavam a fazer. 

Agradece que tenha colocado as perguntas porque ao contrário de outras formas de fazer política, 

esta é uma forma de fazer política séria, com perguntas sérias, questões concretas, relativamente a 

esclarecimentos que têm que ser dados. No que diz respeito à regularização da dívida e à dúvida que 

já tinha esclarecido de não optarem pelas outras modalidades, indica que foi pela razão apontada. 

Relativamente ao único empréstimo, esclarece que este é mesmo um único empréstimo e não 

podem fazer empréstimos sobre dívida que não está assumida nem facturada, ou seja, dívida 

completamente assumida e facturada à data em que este empréstimo foi contratualizado, sendo para 

pôr a dívida a zero e introduzir dessa forma dinheiro vivo na economia real. No que diz respeito à 

questão que colocou sobre o facto de que a dívida possa ser insuficiente porque pode haver obras 

realizadas mas não assumidas e não facturadas e que há um empreiteiro que meteu a Câmara em 

Tribunal e que poderão ter que pagar ainda mais alguma coisa do que o que está assumido, 

esclarece todos os Srs. Deputados e Srs. Vereadores presentes que é verdade, um empreiteiro que 

trabalhou durante muito anos com a esta Câmara, O Sr. Pedro de Murça, colocou a Câmara em 

Tribunal, porque deixou de trabalhar como empreiteiro, lembrando-se agora de vir cobrar dívida à 

Câmara Municipal de Alijó, dívidas do tempo em que o Dr. Aníbal era Presidente da Câmara, 

dívidas do tempo em que o Dr. Cêrca era Presidente da Câmara e dívidas do tempo em que este 

Executivo está na Câmara. No entanto essas dívidas que o mesmo alega, não estão documentadas, 

para além de haver uma divergência relativamente àquilo que ele diz que fez, com aquilo que os 

serviços da Câmara assumiram e já verificaram que foi feito. Em síntese, não podem pagar dívida 

que não está documentada, nem podem pagar dívida em que o referido Sr. alega que emprestou 
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dinheiro a alguém para essa pessoa fazer algo, que não se sabe o quê, à Câmara. Foi questionado o 

Sr. empreiteiro porque é que estando este Executivo quase há oito anos à frente dos destinos da 

Câmara, o Sr. empreiteiro apresenta dívidas de há treze, quinze, dezassete anos, que não tem 

qualquer documentação no Município. Transmitiu ainda ao mesmo que não pode pagar-lhe aquilo 

que não está documentado, que não está assumido e ninguém pode comprovar, não pondo no 

entanto, em dúvida que o mesmo esteja de boa fé, mas só pode ser pago o que está documentado. Se 

o Tribunal os condenar com documentos que comprovem a dívida, terão que pagar, se o Tribunal 

não condenar, não podem pagar uma coisa de que não têm documentos. Relativamente a outras 

situações, a posição da Câmara é rigorosamente a mesma, o que fizeram com este empreiteiro, é o 

que farão com todos aqueles que se apresentem a tentar cobrar dívida que não está documentada. 

Indica ainda que relativamente a esta matéria que são pessoas de bem e por isso, com tudo isto não 

pretende dizer que os Srs. empreiteiros têm ou não razão, dizendo sim, que, como instituição 

pública só podem pagar o que reconhecem como dívida e quando há divergências, será o tribunal a 

fazer o devido esclarecimento. Esclarece que a diferença do empréstimo que pediram e foi aprovado 

em Assembleia Municipal, de dois milhões, trezentos e dez mil euros era efectivamente para fundos 

comunitários, demorou cerca de um ano a ser aprovado porque carecia, de acordo com a nova lei 

das finanças locais, do visto do respectivo Secretário de Estado, do respectivo Ministro e ainda foi a 

Tribunal de Contas, mas quando foi disponibilizado, já tinham pago parte dessa dívida, a qual tinha 

a ver com fundos comunitários. Como estavam a fechar o Quadro Comunitário de Apoio e não 

sabiam se iam emprestar a totalidade do dinheiro, foram abatendo essa dívida em função do fecho 

das diferentes obras, razão pela qual não pagaram tudo aos Srs. Presidentes de Junta no ano 

transacto. Contudo o empréstimo veio mas já não no valor de dois milhões, trezentos e dez mil, mas 

só um milhão, duzentos e treze mil, setecentos e vinte e nove euros, que no fundo não entrou nas 

contas da Autarquia, apenas passou, indo para os empreiteiros ou para as entidades bancárias a 

quem os empreiteiros já tinham vendido a respectiva dívida. No que diz respeito ainda à questão do 

projecto do aeródromo e do loteamento industrial, assim como muitos outros, afirma que o Sr. 

Deputado tem toda a razão. Para que estes projectos sejam exequíveis, têm que ter este processo 

saneamento financeiro porque para fazerem uma pareceria com outras entidades públicas e/ou 
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privadas, é importante que as contas do Município sejam claras, assim como é importante que na 

relação entre o deve e o haver, ambos saibam concretamente como estão. Indica ainda que se se 

apresentarem a negociar o que quer que seja, com uma dívida facturada e com uma dívida a várias 

entidades, dispersa e extraordinariamente penosa, do ponto de vista financeiro, têm um poder 

negocial, no entanto se se apresentarem na negociação com a dívida perfeitamente contabilizado, 

organizada de forma clara, tal como é apresentada neste documento, têm outro poder negocial. 

Esclarece que não é para fins eleitoralistas, mas para poder continuar a colocar o Concelho na rota 

do desenvolvimento e transformá-lo num Concelho cada vez mais competitivo. ------------------------

--------PRESIDENTE DA MESA: Abre Período de Inscrições, tendo-se inscrito o seguinte Sr. 

Deputado: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------DEPUTADO ANÍBAL FERREIRA: Refere que ficou com a sensação de que quando 

falou no empréstimo único, que terá criado na sala alguma confusão, e se assim foi pede desculpa, 

porque quando proferiu o empréstimo único era no sentido de englobar este que é pedido, mais os 

que ainda estão em vigor. Para si ficou claro que este empréstimo é para pagar dívidas a 

empreiteiros e fornecedores, não sendo para amortizar os empréstimos que existem, toda a dívida 

contratualizada à banca, havendo de facto uma soma. Se a Câmara, assim entender, seria bom que 

de futuro substituísse todos os empréstimos, sendo extraordinário para a Câmara poder criar um 

único empréstimo, sendo muito melhor do que haver uma série de empréstimos que já existem há 

muito tempo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------PRESIDENTE DA MESA: Dá a palavra ao seguinte Sr. Deputado após a ter solicitado: --

--------DEPUTADO JOAQUIM GRÁCIO: Informa que tem uma Declaração de Voto para 

apresentar onde enunciam as razões básicas que justificam o sentido do voto apresentado. Esclarece 

que basicamente a mesma assenta na intervenção do Sr. Deputado Aníbal Ferreira e tem a ver com a 

falta de interesse manifestado no “programa pagar a tempo e horas” e no “programa de 

regularização extraordinária das dívidas ao Estado”, por outro lado foca o elevado spread do 

empréstimo de 1,74% que a C.G.D. se propõe cobrar para a concessão desse empréstimo; os 

montantes elevadíssimos a pagar em juros entre 2009 e 2021; a falta de apresentação de um 

documento que contenha medidas estruturais concretas tendentes à efectiva recuperação do 
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desequilíbrio financeiro do Município; a convicção que a dívida da Câmara é ainda maior do que 

aquela que está contabilizada, deixando de ser conjuntural, passando a ser estrutural e finalmente a 

convicção de que o presente empréstimo ainda vem agravar a ruptura financeira da Câmara. ---------            

--------PRESIDENTE DA MESA: Coloca a votação o Ponto Três da Ordem de Trabalhos” 

Pedido de Aprovação dos seguintes documentos: a) Estudo Fundamentado sobre a situação 

económica e financeira do Município e Plano de Saneamento Financeiro; b)Adjudicação do 

empréstimo para saneamento financeiro, à Caixa Geral de Depósitos”, sendo aprovado por maioria 

com 02 abstenções, 07 votos contra e 24 votos a favor. ------------------------------------------------------   

--------O PRESIDENTE DA MESA dá por terminados os trabalhos. --------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual para constar e devidos efeitos, se lavrou 

a presente Acta que, depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo Membros da Mesa. -------------- 
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