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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALIJÓ DO DIA VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DE 

DOIS MIL E OITO 

 
--------Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro de dois mil e oito, pelas catorze 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 do Quadro do Pessoal; --------------------------------------------- 

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

------DOIS  – Pedido de Aprovação da Participação do Município de Alijó, na Entidade Regional 

de Turismo do Pólo de Desenvolvimento Turístico do Douro; -------------------------------- 

--------QUATRO – Pedido de Aprovação da 19ª Modificação aos Documentos Previsionais de 

2008, que se traduz na 4ª Revisão ao Orçamento da Receita; --------------------------------------------- 

--------CINCO – Pedido de Aprovação dos Documentos Previsionais (Orçamento e Grandes 

Opções do Plano) para o Exercício de 2009. ----------------------------------------------------------------- 

--------Na ausência do PRESIDENTE DA MESA, o Sr. Humberto João Barbosa dos Santos, 

assume o lugar e convida o Sr. Deputado Daniel Jorge Quintas Magalhães, a assumir o lugar de 

Segundo Secretário. Dá início aos trabalhos acompanhado pela Primeira Secretária D. Maria 

Filomena Cunha Santos Nogueira e pelo Segundo Secretário Sr. Daniel Jorge Quintas Magalhães. -- 

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

Deputados: Joaquim Alberto de Oliveira Cêrca, António Manuel Moreira Taveira e Laurindo 

Mondim Miranda. Faltaram ainda por motivo injustificado os Srs. Deputados Aníbal Augusto dos 
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Santos Ferreira e Joaquim Manuel da Silva Grácio. O Sr. Deputado Belarmino das Neves Monteiro 

foi substituído pelo Sr. Fernando Manuel Costa da Silva. ---------------------------------------------------   

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

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

Inscrições. Não havendo Inscrições, a mesma foi colocada a votação, sendo aprovada por 03 

abstenções e 27 votos a favor. Coloca a discussão a Acta da sessão Extra Ordinária do dia 13 de 

Novembro de 2008, abrindo Período de Inscrições. Não havendo inscrições, colocou a mesma a 

votação, sendo aprovada por 02 abstenções e 28 votos a favor. -------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA dá início ao Período de Antes da Ordem do Dia, abrindo 

inscrições. Usaram da palavra os seguintes Srs. Deputados: ------------------------------------------------ 

--------DEPUTADO JAIME CARDOSO: Apresenta o se protesto sobre a forma como são 

distribuídos os documentos da Assembleia Municipal e colocados num envelope que se apresentava 

rasgado. Até ao presente momento não tem conhecimento do conteúdo do mesmo porque foram 

colocados na sua caixa de correio no sábado, época festiva em que, ou está em casa de familiares ou 

tem a casa cheia de familiares, tornando-se impossível a observação dos mesmos, os quais são os 

mais importantes para uma Câmara Municipal, para uma Assembleia Municipal ou para qualquer 

órgão que “ se quer dizer Democrático”. Indica ainda que pensa que terá sido “atraso do pessoal”, 

mas a sensação que fica para qualquer pessoa menos vivida, é de que há um interesse em que não 

haja tempo para lerem as coisas convenientemente. Questiona que crítica poderá fazer ao 

Orçamento ou às várias rectificações que foram feitas, sem ter lido os documentos. Protesta e 

solicita ao Sr. Presidente da Câmara que interceda junto dos seus auxiliares, de forma a fazer chegar 

os documentos atempadamente para que possam ser analisados e possam dar oportunidade de os 

aprovar com serenidade e seriedade quando forem merecedores disso ou votar contra quando 

tiverem fundamentos para o fazer e não pelo simples facto de serem de um ou outro Partido 

político. Afirma ainda que segundo os filósofos, “A razão pura não existe” mas dentro das 

consciências podem votar com seriedade e honestidade. Pede desculpa ao Sr. Presidente pela sua 

franqueza e indica que não há ninguém a quem deseje mal, muito menos o poderia fazer contra um 

Presidente de Câmara que rege os destinos do Concelho “onde teve a felicidade de nascer”. Lembra 
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que em finais do ano de 2007 foi lançada uma colecção de selos pela República de San Marino, 

com a qual resolveram elogiar/potenciar os principais produtores de vinhos de toda a Região da 

Comunidade Europeia actual. De Portugal escolheram como símbolo de um selo, para representar 

os vinhos Portugueses, um vinho do Concelho de Alijó, ou seja, um Vintage de 1996, assunto que 

vale a pena ser do conhecimento de toda a Assembleia. Informa que foram feitas algumas caixinhas 

com uma colecção de selos e uma garrafa do mesmo vinho para dar a personalidades importantes de 

Portugal, desde o Sr. Presidente da República ao Sr. Primeiro – Ministro, ao Sr. Presidente da 

Assembleia da República e inclusive ao Sr. Presidente da Câmara de Alijó, uma vez que o referido 

vinho foi produzido pela Quinta do Estanho. O selo está a ser usado para correio de outros países, 

como símbolo não só de Portugal mas também da Quinta do Estanho e muito em especial do Douro 

e de Alijó. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------          

--------DEPUTADO BALTAZAR BULAS: Refere que as ruas que estão a ser construídas, 

nomeadamente a Rua do Cimo do Lugar, a qual considera que foi feita à pressa para as festas de 

Carlão em Honra de N.ª Sr.ª dos Remédios, que após ser calcetada veio uma grande chuvada e 

começou a entrar água nas habitações. Refere ainda a Rua do Vale, dando os parabéns ao Sr. 

Presidente da Câmara pois já apresentou o problema na Assembleia Municipal e efectivamente a 

questão foi resolvida, a qual se prendia com a instalação da água e pressão da mesma. Indica ainda 

que nessa mesma rua aquando da instalação do ramal de água foram descarregados cubos de 

calcetamento, tendo sido levados no dia imediato e posteriormente, apenas foi calcetada uma parte, 

perto dos Correios, no cruzamento da Rua 1.º de Maio. Refere ainda que colocaram na dita zona dos 

Correios os tubos para apanhar as águas pluviais, no entanto até à presente data não viu lá mais 

nada. Andaram na Rua da Capela a fazer um saneamento que não acabaram, tendo já sido retiradas 

as máquinas. Finaliza questionando ao Sr. Presidente da Câmara quem paga todos os desvios, se é 

“o empreiteiro ou os nossos impostos”. ------------------------------------------------------------------------ 

--------DEPUTADO BRUNO PINTO: Refere que esta reunião da Assembleia, de todas 

importantes, esta é a mais importante, tratando-se da reunião onde vai ser apreciado e votado o 

Orçamento para 2009 e os documentos previsionais para 2009. Como tal entende que seria 

importante, se possível, estar presente toda a Vereação quer do Partido Socialista e do Partido 
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Social Democrata, pois todos fazem um esforço para estarem presentes e estarem cada vez mais 

envolvidos com as questões relacionadas com a vida do Município. Indica que no fim-de-semana 

tomou conhecimento que estão a verificar-se alguns problemas nas intervenções que têm sido feitas, 

concretamente em duas ruas de Sanfins do Douro, situações que confirmou já com a Sra. Presidente 

de Junta. Foram feitas obras na Rua do Castelo assim como na Rua da Boavista, as quais são do 

agrado da população, mas não totalmente porque há alguns problemas, nomeadamente a nível da 

canalização, pois os habitantes das referidas ruas não estão a ser abastecidos convenientemente de 

água no que concerne à sua pressão. Indica desconhecer se foi alguma aquando da remodelação das 

condutas. Solicita uma intervenção do Sr. Presidente da Câmara a fim de mandar averiguar esta 

situação, colmatando o problema em questão. ----------------------------------------------------------------- 

--------DEPUTADO TELMO PINTO: Em nome da Bancada do Partido Socialista deseja boas 

entradas com saúde, paz e esperança aos Srs. Deputados e Munícipes, assim como um bom 2009. --  

--------DEPUTADO ANTÓNIO LOUSA: Indica que relativamente à agricultura do Concelho de 

Alijó se está a dar uma fusão de cooperativas, pretendendo saber se a Câmara está no apoio a esta 

fusão ou se as intervenções ou directrizes do Ministério são nessa ordem das fusões ou apenas na 

organização. Indica ainda que na zona Norte do Concelho de Alijó há uma mata de pinhal 

acentuado, questionando se já foi feita alguma análise ao “Nemátodo” e despiste do mesmo. Foca 

ainda o “rendimento mínimo”, afirmando que não põe em causa os objectivos nem a essência do 

mesmo, pondo apenas em causa o seu secretismo e a maneira como é atribuído. Tendo em conta 

que algumas Juntas da Região Demarcada do Douro afixa a quantidade de benefício dos 

agricultores, assim como os subsídios de gasóleo, questiona se poderá também ser feita a afixação 

das pessoas que usufruem do dito rendimento. Refere que esta é uma questão que dá asas muitas 

vezes a boatos e insinuações, tal como já viu na terra onde reside. Relativamente à atribuição do 

mesmo pergunta se os técnicos da Segurança Social levam ordens directas para se dirigirem aos Srs. 

Presidentes de Junta para darem informações. Questiona ainda se “não será essa uma maneira 

promíscua de atribuição de rendimentos mínimos?” Esclarece que relativamente ao Pinhão, nada 

tem contra o mesmo, estando ligado a esta tanto afectivamente como economicamente, no entanto 

não gosta de ler sobre o Pinhão, o que leu num livro editado pelo Museu do Douro, com prefácio do 
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Dr. Mário Soares, Lisboa, 26 de Agosto de 2002, onde se pode ler: “Venho de Alijó, no embalo 

continuado e serpejante que é o viajar pelas estradas do Alto – Douro, e desço a serra por Favaios 

até ao Pinhão, povoado incaracterístico, insosso, em meio de uma região marcadamente vigorosa – 

aldeia que só vista de longe e do alto é bonita, encastoada nestes cerros esculpidos de geios, 

pousada à beira – rio. Tudo se resume à estação do caminho de ferro, centro do mundo, e a uma rua 

de edificações banais, sem qualquer cunho próprio, onde sobre cada porta há uma tabuleta de 

comércio. Parece coisa absurda”. Finaliza afirmando que “é isto que não gosta de ler sobre o 

Concelho de Alijó”. -----------------------------------------------------------------------------------------------                                      

--------DEPUTADO ANTÓNIO FERNANDES: Deseja que o ano de 2009 seja vivido com 

saúde, paz, alegria e fraternidade. Refere que também gostaria de apresentar problemas provocados 

pelas obras na sua Freguesia, mas não consegue, talvez porque “não existem as obras”, mas é 

sobejamente sabido que quando há obras, há problemas. Relativamente à questão do rendimento 

mínimo, indica que é uma questão que em nada o preocupa, pois apenas se preocupa em saber se as 

pessoas vivem bem ou mal. É sua principal preocupação que as pessoas vivam bem e tem feito tudo 

que está ao seu alcance para que as pessoas vivam o melhor possível. Assim como também não é 

sua preocupação os subsídios que os agricultores têm, mas sim se fecham empresas, se as pessoas 

começam a viver mal. Indica ainda que não são as pessoas que usufruem do rendimento mínimo 

que fazem o país pobre, são antes os grandes monopólios, os grandes banqueiros ou as companhias 

de seguros. Não o preocupa o dinheiro que vem para a sua Freguesia e para o Concelho de Alijó 

porque o seu grande objectivo é que as pessoas vivam bem e honestamente. Informa que se consta 

na sua Freguesia que a maior obra do Concelho, da Região ou até a nível Nacional que é uma 

miragem, que nunca vai ser feita, pois andam pessoas a “semear essa palavra de desgraça, de 

fatalismo” de que não conseguirão sair da cepa torta. Indica que não é com pessoas de tão baixa 

astúcia que conseguem alguma coisa, mas sim com empreendedores, trabalhadores que acreditam 

no trabalho que estão a desenvolver e que conseguem ver “para além do metro de distância dos seus 

pés”; é com estas pessoas que o Concelho irá continuar na senda do progresso, estando a ser dados 

passos levando o Concelho a progredir. Não é com demagogia, com incertezas infundadas, nem a 

falar mal pelos cafés, que terão futuro. Dá os parabéns ao Executivo Camarário, na pessoa do Sr. 
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Presidente da Câmara, por através de duas Bandas de Música, de Carlão e de S. Mamede de Ribatua 

terem levado nesta época natalícia a mensagem de paz, de esperança e alegria às populações do 

Concelho que não têm Auditório. Em nome da sua Freguesia, felicita esta ideia que a seu ver deverá 

ter continuidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------DEPUTADO MANUEL CARVALHO: Lembra ao Sr. Presidente da Câmara que lhe 

prometeu por duas vezes que iria fazer o tracejado na estrada entre Safres e Amieiro, no entanto 

apesar de ter transmitido que deu já ordens nesse sentido, o mesmo encontra-se por fazer, assim 

como continua por limpar, o plátano situado ao lado da igreja do Amieiro. Lembra ainda que o 

Amieiro continua sem água, pretendendo saber se o Sr. Presidente da Câmara tem já uma solução 

para este problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------DEPUTADO DOMINGOS AURÉLIO: Inicia a sua intervenção focando a questão dos 

contentores de alta dimensão colocados no alto de Perafita, na zona de “Vale Frio”, onde se 

encontram vários colchões depositados na zona circundante, assim como dentro dos contentores. 

Verifica-se falta de civismo das pessoas, mas atendendo que é uma Freguesia de Vila Verde tem 

oito povoações, não contabilizando as várias pessoas que por lá passam e também depositam o lixo, 

solicita ao Sr. Presidente da Câmara que intervenha junto da empresa SUMA, pois demoram cerca 

de vinte dias para remover os lixos depositados nos referidos contentores. A dimensão dos 

contentores é de volume elevado, mas o lixo depositado também é muito elevado, porque as pessoas 

levam todo o tipo de material, chegando até a encontrar lixo no meio da estrada. Indica que a 

empresa ficou de resolver esta questão e ainda não tratou de nada. Solicita uma vez mais que o Sr. 

Presidente da Câmara intervenha junto da administração da empresa SUMA, a fim de solucionar 

esta questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------DEPUTADO MÁRIO ANDRÉ: Indica que não pretendia fazer qualquer intervenção, no 

entanto não pode deixar de se pronunciar sobre uma questão abordada na presente Assembleia, 

tratando-se assim do Rendimento de Inserção Social e ligação aos Srs. Presidentes de Junta. Indica 

ainda que costuma ouvir falar desta questão nos cafés e a ideia geral é de que os Srs. Presidentes de 

Junta é que atribuem os “Rendimentos Mínimos”/Rendimento de Inserção Social, no entanto trata-

se de uma mentira. Os Presidentes de Junta não têm qualquer lista das pessoas que recebem o 
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Rendimento Social de Inserção e não fazem qualquer tipo de pressão para que seja atribuído às 

pessoas. Frisa novamente que se trata de uma mentira e estranha que o Sr. Deputado António 

Lousa, já que não se informa junto dos Srs. Presidentes de Junta do Partido Socialista, pode 

informar-se junto dos Srs. Presidentes de Junta do Partido Social Democrata, os quais lhe poderão 

dar alguns esclarecimentos. Informa que é um orgulho para os Socialistas, o Rendimento Social de 

Inserção, medida implementado por Governos do Partido Socialista, as quais considera bem 

projectadas, bem elaboradas e muito bem aplicadas, não descuidando o facto de que poderá ter 

algumas lacunas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Deseja continuação de Boas Festas e convida todos os 

presentes para o habitual jantar de natal e Ano Novo a realizar no final da presente Assembleia 

Municipal, tendo sido solicitado pelo Gabinete de Apoio, a respectiva confirmação de presença. No 

que concerne à intervenção do Sr. Deputado Jaime Cardoso e envio da documentação, indica que, 

particularmente este ano, teve a preocupação de junto de quem trata desta matéria, tentar garantir 

que não se verificasse a situação de anos transactos, nomeadamente por se tratar de uma época 

festiva. Relembra que este ano, o Natal e a Passagem de Ano acabaram por dividir a meio duas 

semanas e tendo em conta esta situação e face ao volume que os correios também têm de 

correspondência, solicitou ao seu Gabinete de Apoio que tivesse a preocupação de entregar em mão 

a documentação. Indica que talvez devido a este facto, é que o envelope do Sr. Deputado se 

encontrava rasgado, pois não o tendo encontrado, o mesmo foi colocado na caixa do correio. Se 

assim não fosse, os documentos demorariam cerca de quinze dias a chegar aos destinatários, 

tornando a situação ainda mais grave. Indica ainda que quem está a exercer funções a 100%, como 

os Srs. Vereadores ou os Srs. Presidentes de Junta, sabe que tem cada vez mais que resolver 

assuntos em cima da hora porque também lhes chegam uma série de documentos no dia anterior, 

com reuniões marcadas para o dia seguinte. Esclarece que tal facto não serve de desculpa, 

constatando apenas factos e transmite que houve uma preocupação pessoal da sua parte nesse 

sentido, no entanto há um conjunto de matérias que são levadas à Assembleia Municipal e estão 
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dependentes de Reuniões de Câmara, assim como de outros prazos. No que diz respeito ao Vintage 

de 1996 e selos da Quinta do Estanho, dá os parabéns redobrados, porque é muito bom, na 

Assembleia Municipal e na Autarquia verem as pessoas a falar positivamente de coisas que fazem. 

Como Munícipe e como Presidente de Câmara indica que ficou muito satisfeito que a Quinta do Sr. 

Deputado e a sua empresa tenham tido a oportunidade de obter títulos honoríficos que o honrem a si 

próprio, à sua empresa, mas também ao Concelho de Alijó, sendo esta uma forma de o promover 

tanto a nível nacional como internacional através da filatelia. No que diz respeito à intervenção do 

Sr. Deputado Baltazar Bulas e referidas pavimentações e questão da água, genericamente na 

Freguesia de Carlão, indica que quando fazem obras e são postas em concurso é com o objectivo de 

resolver problemas, no entanto não há obra que não cause incómodos e corra de forma totalmente 

perfeita. Indica que estão atentos a estas situações, por solicitação da Sra. Presidente de Junta e na 

sequência de uma chamada de atenção feita pela fiscalização da própria Câmara, foram verificar as 

referidas pavimentações, onde foram detectados erros, que serão resolvidos pelo empreiteiro pois 

são da sua estrita responsabilidade. No entanto, outras que mandam fazer de novo e que na 

sequência dessa análise, não estavam previstas, não serão da responsabilidade do empreiteiro, mas 

da responsabilidade da Câmara. Aproveita a oportunidade para felicitar a Sra. Presidente de Junta 

que se mantém sempre muito atenta ao que se passa na sua Freguesia, tendo chamado a atenção do 

Executivo para as deficiências, sendo com todo o prazer, como em qualquer outra Freguesia que 

foram tentar resolver a situação. No que diz respeito à intervenção do Sr. Deputado Bruno Pinto no 

que diz respeito à presença de toda a Vereação, indica que relativamente aos Srs. Vereadores do 

Executivo permanente, não estão presentes, excepcionalmente porque surgiu a necessidade de pedir 

aos Srs. Vereadores que representassem a Câmara numa série de outras reuniões onde teriam que 

estar presentes. Informa que está a decorrer uma Assembleia Intermunicipal para fecho das contas 

da Associação de Municípios do vale do Douro Norte em Vila Real, entre outras reuniões de outros 

serviços onde teve que, para cada uma delas, enviar os Srs. Vereadores, mas a observação está 

correcta, justa e sempre que possível devem estar presentes. No que concerne às pavimentações em 

Sanfins do Douro e falta de pressão da água, estão a tratar das infra estruturas básicas e indica que 

vai tratar destas questões com a equipa técnica da Câmara e com o empreiteiro, apurando o que se 
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passa, no sentido de resolver os problemas. Indica que a Sra. Presidente de Junta já havia 

transmitido esta situação e pediu aos serviços da Câmara para a averiguarem. Agradece e retribui o 

desejo de Boas Festas do Sr. Deputado Telmo Pinto. No que concerne à intervenção do Sr. 

Deputado António Lousa esclarece que, a Câmara, tal como é do conhecimento da esmagadora 

maioria dos Srs. Deputados, quando surgiu o problema, nomeadamente com a Adega Cooperativa 

de Sanfins do Douro, foi logo realizada uma reunião na Câmara com o Sr. Secretário de Estado da 

Agricultura e com os representantes de todas as Adegas, estabelecendo uma estratégia que passava 

por encomendar a uma empresa da especialidade, um estudo económico – financeiro que 

viabilizasse a fusão das Adegas, estudo esse que seria pago em ¾ pela Câmara e 1/4 pelas Adegas, 

por causa da dificuldade financeira. Por motivos que têm a ver com a própria dinâmica do sistema  

cooperativo, a referida fusão não foi concretizada. No entanto o interesse da Câmara nesta matéria, 

é o interesse dos pequenos e médios agricultores. Informa ainda que há pouco tempo não só 

solicitaram ao Sr. Ministro da Agricultura que tivesse uma especial atenção relativamente ao caso 

de Alijó, aquando de uma reunião na Régua, como acompanharam pessoalmente a Adega 

Cooperativa de Alijó e a de Favaios nessas negociações com o Ministério, no sentido de poderem 

vir a viabilizar a fusão que todos desejam com o objectivo de salvaguardar a estrutura sócio – 

económica do pequeno e médio agricultor do Concelho de Alijó. Esclarece que este é um dos 

projectos, onde a Câmara está a fazer o que acha que deve fazer até ao limite das suas forças e 

possibilidades, para poder levar a bom porto este processo. Tem conhecimento que as duas Adegas 

estão num processo de aproximação, no sentido de concretizar a dita fusão, para a qual 

conseguiram, para além deste estudo e apoio do ponto de vista económico – financeiro, um 

programa financeiro especial para liquidar a dívida existente também ao nível do QREN, 

conseguiram uma situação excepcional, no que diz respeito a candidaturas aos Fundos 

Comunitários para a reestruturação das Adegas, que envolve também a Adega de Pegarinhos, no 

sentido de as três Adegas poderem transformar-se numa unidade operativa de grande sucesso, no 

que diz respeito a esse produto específico do Concelho de Alijó. Relativamente à floresta, é também 

uma boa notícia que passa a transmitir, pois têm levado a efeito um trabalho por várias Juntas de 

Freguesia do Norte. Destaca, por ser de inteira justiça, o Sr. Presidente da Junta de Vila Chã que se 
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envolveu desde o início nesta matéria, no sentido de constituir uma Zona de Intervenção Florestal 

na zona Norte do Concelho, sendo única forma de aí fundir, agregar pequenas e médias 

propriedades no sentido de prevenir os incêndios, porque uma floresta ordenada é uma floresta mais 

apetrechada para prevenir essa chaga que todos os anos tem assolado o Concelho, assim como para 

dar rentabilidade económica às parcelas que isoladas e pequenas não a terão. Este é um processo 

extraordinariamente burocrático e complicado, o qual tem sido levado a efeito com muita 

persistência, muita determinação, estando já na sua fase final. Refere ainda que em pareceria com 

Autarquias Portuguesas, Espanholas e Francesas, fizeram uma candidatura ao programa 

INTERREG para um sistema de informação geográfico para cadastrar essas propriedades, do ponto 

de vista informática, de forma a poder rentabilizar melhor não apenas estas duas componentes como 

um subproduto novo, a resina, que surge ligado às florestas e da qual os Espanhóis têm tirado 

grande aproveitamento económico e que poderia ser reactivado no Concelho de Alijó. Frisa ainda 

que estão a trabalhar nestes três domínios, com grande força, determinação e com grandes hipóteses 

de sucesso, nomeadamente pela aprovação da referida candidatura, onde também entra a 

“Aflodouro Norte”, associação florestal e a “Geoterra”, empresa especializada em sistemas de 

informação geográfica. No que diz respeito ao Rendimento Social de Inserção, têm-se levantado 

algumas dúvidas e algumas críticas do género das que foram colocadas pelo Sr. Deputado, mas 

ainda ninguém contestou a ideia em si. As divergências surgem porque se levantam suspeitas de que 

estará a ser mal aplicado, porque estarão a usufruir do mesmo sem necessitarem, etc. Indica ainda 

que desde que foi lançado o Rendimento Mínimo garantido, até ao momento na sua nova 

configuração de Rendimento Social de Inserção, houve um caminho construído por todos, com 

aqueles que fizeram críticas construtivas ao Governo existente, com os que sempre o defenderam, 

construindo o actual modelo, que embora não sendo perfeito, aumentou significativamente o rigor 

em três domínios fundamentais: na fiscalização, na formação profissional e no emprego. Esclarece 

que os Srs. Presidentes de Junta não escolhem pessoas para integrar listas para o referido 

Rendimento, é antes uma tarefa da Segurança Social, à qual cabe a tarefa de fiscalização. Às 

Autarquias cabe apenas o papel da integração social dessas pessoas, indicando que a Câmara tem 

algumas funcionárias a receber o Rendimento Social de Inserção, beneficiários desta medida, na 
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área da limpeza, na componente educativa, no prolongamento de horários, no acompanhamento das 

refeições, etc. Ao contrário da ideia generalizada, já não é verdade que as pessoas recebem o dito 

Rendimento e estão em casa sem trabalhar. A mesma situação se verifica com o Subsídio de 

Desemprego ou com qualquer outra subvenção do Estado, ou seja, as pessoas estão a receber mas é-

lhes proposto um emprego ou um plano de formação/emprego. Indica ainda que se a pessoa aceita, 

é feita a integração e o objectivo é que depois essa mesma pessoa deixe de receber o Rendimento 

Social de Inserção, dado ter ficado integrada na vida activa e profissional; no entanto, se a pessoa 

não aceitar, é-lhe retirado o mesmo. Acredita que ainda haja algumas situações mal resolvidas, no 

entanto esta questão está muito melhor a todos os níveis, particularmente ao nível da fiscalização, 

da formação profissional e do emprego. Agradece a questão colocada, porque permitiu fazer este 

tipo de esclarecimento. No que diz respeito ao livro sobre o Pinhão de 2002, esclarece que tomou 

posse do primeiro Mandato em 2001e se há quem ache a Vila do Pinhão uma aldeola com 

aglomerado incaracterístico, discorda tal como discordam o conjunto de turistas que todos os anos 

desembarcam no Pinhão, já não tanto pelo comboio, mas pelo rio e respectivos barcos, que ficam 

admirados com a beleza que o Pinhão tem, não obstante, ao longo dos anos, em todos os 

aglomerados habitacionais do Douro e do País, se terem cometido alguns atentados urbanísticos. No 

Pinhão, assim como no Douro, pode notar-se um pouco mais porque é uma escarpa e assim sendo é 

mais fácil notar-se o que está mal e o que está feio, porque se fosse plano, umas coisas escondem as 

outras. Refere também que desde que assumiram funções, mandaram elaborar dois Planos de 

Pormenor para o Pinhão para atender ao problema que o Sr. Deputado referiu, da questão 

urbanística e do ordenamento do território. Informa que estes dois Planos vão ser fundidos num só 

para dar a dimensão de tratamento que o Pinhão merece ter e por ser também uma das portas, senão 

a principal porta do turismo, nomeadamente do turismo fluvial no Concelho de Alijó. Indica que só 

quem conheceu o Pinhão há vinte ou trinta anos se poderá pronunciar e lembrar de como era por 

exemplo a praia do Pinhão, uma verdadeira inexistência e vê o que existe actualmente no Pinhão, 

tem obviamente que dizer que ao contrário do que está escrito no livro, o Pinhão não é apenas um 

aglomerado incaracterístico e uma aldeola que não dignifica o Douro. Refere que tem diferente 

opinião, tal como o Dr. João de Araújo Correia, ilustre poeta e pensador Duriense, o qual classifica 
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o Pinhão como o “miocárdio do coração Duriense”. Relembra ainda que para além da 

requalificação da margem do Pinhão, procedeu-se à requalificação do hotel Vintage House, 

transformando uns armazéns abandonados num hotel de luxo, que são hoje uma referência não 

apenas para o Pinhão, ou para o Concelho, mas para a Região e para o País, tendo recebido 

Presidentes da Republica, Primeiros – Ministros, etc com efeito cada vez que uma alta 

individualidade se dirige à Região, passa por Alijó e pelo Pinhão. Informa ainda o Sr. Deputado que 

está praticamente pronta a recuperação de um armazém que estava abandonado no Pinhão, mais 

concretamente na praia, para terem lá um bar, café e restaurante, bem como um posto de turismo de 

alto nível. Estiveram recentemente reunidos com o IPTM para poderem formular o respectivo 

caderno de encargos, tendo transmitido ao responsável que querem qualidade, diferença e 

excelência. Ainda relativamente ao Pinhão, informa que tem já uma outra candidatura aprovada no 

âmbito do PARES, do programa de reequipamento das redes sociais para dotar o Pinhão de algo 

desejado há muito tempo pelos Pinhoenses e por toda aquela zona tal como Casal de Loivos, 

Vilarinho de Cotas e Vale de Mendiz, tratando-se de uma infra estrutura que vai servir não apenas o 

Pinhão, mas toda a zona Sul do concelho. Trata-se assim de uma creche, ATL, centro de dia, apoio 

domiciliário, projecto em pareceria coma Junta de Freguesia do Pinhão e com a Santa Casa da 

Misericórdia. Indica ainda que não são os únicos a investir no Pinhão porque os privados também o 

fazem, sendo também este um sinal de que o Pinhão tem potencialidades. Dá o exemplo de um 

grande grupo económico, Carlos Saraiva, que comprou o Vintage House e o Solar da Rede, tendo 

ainda adquirido por meio milhão de contos os balões da Casa da Douro que estavam contíguos ao 

Vintage House, porque acredita nas potencialidades turísticas do Pinhão. Dá ainda outro exemplo, 

que do ponto de vista afectivo e pessoal, ainda transmite mais satisfação, porque se trata de um 

jovem natural do Pinhão, proprietário do café “Ponte Romana” e que fez uma candidatura ao 

Programa de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro para um hotel de três estrelas. Quer os 

naturais do Pinhão, quer os que não são do pinhão, acreditam fortemente nas suas potencialidades e 

não concordam com o que foi dito em 2002 sobre o Pinhão no livro referido pelo Sr. Deputado 

António Lousa. No que diz respeito à intervenção do Sr. Deputado António Fernandes, dá-lhe os 

parabéns pelo seu humor, tendo colocado bem a questão das muitas obras já realizadas, que cada 
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um acha que é sempre de menos, mas também com a noção das dificuldades existentes. Indica ainda 

que também gostou da análise que os Srs. Deputados António Fernandes e Mário André fizeram 

relativamente ao Rendimento de Inserção Social, sublinhando a preocupação que ambos colocaram 

na vertente social deste tipo de apoio. Considera importante ajudar todos para que vivam bem ou 

melhor, sendo este o objectivo de todos os que têm responsabilidades públicas. No que diz respeito 

à situação do aeródromo reafirma que o mesmo é uma aposta estratégica fundamental não apenas 

para o Concelho como para a Região. Estão a bater-se para que venha a ser não uma miragem mas 

uma fortíssima realidade, porque para além da obra em si, iria contribuir para aumentar de forma 

significativa, quer do ponto de vista quantitativo quer qualitativo, o emprego no Concelho de Alijó.  

Indica que actualmente a preocupação fundamental de qualquer Municipio, particularmente do 

interior, é o emprego, a fixação das pessoas e nomeadamente o emprego qualificado. Indica ainda 

que quer do ponto de vista do aproveitamento turístico, quer nesta componente, pretendem 

transformar esta aposta numa realidade. Informa que para o fazerem terão que enveredar por uma 

nova figura jurídica, que é a parceria público – privada, tendo sido já encomendado a um escritório 

de advogados o trabalho técnico de constituir essa parceria público – privada. Reafirma que antes 

do final do termo deste Mandato irá levar esta parceria a Reunião de Câmara no sentido de a 

concretizar e criar as condições para também poderem ver a obra estruturante avançar no terreno. 

Indica que se há coisas que deviam unir de forma absoluta e total, sem qualquer espécie de reservas, 

todos os munícipes do Concelho de Alijó, qualquer que fosse a sua ideologia, a sua orientação 

religiosa ou a sua orientação político – partidária, seria a questão do aeródromo. Lembra que quem 

lançou este processo e projecto do aeródromo foi o Dr. Aníbal Ferreira, seu antecessor neste 

Município. Por vicissitudes próprias da dinâmica da vida autárquica e local, não foi possível no 

Mandato dele, levar a efeito este desidrato. O Dr. Cêrca, por vicissitudes idênticas, também o não 

conseguiu. Assim, ao pegarem neste projecto, estão a prestar homenagem a todos os Autarcas que o 

antecederam e que viram nessa oportunidade, uma oportunidade não apenas para fazerem uma infra 

– estrutura mas uma oportunidade de desenvolvimento social e económico para o Concelho. Indica 

ainda que, regiões como a região do Douro, têm todas um acesso aéreo condigno e uma região que 

se quer afirmar do ponto de vista turístico, pretendendo no turismo arranjar uma alavanca para o seu 
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desenvolvimento social e económico, não pode dispensar esta aposta num acesso aéreo rápido e 

eficaz porque vai ser essa a chave do sucesso em termos futuros. Um pequeno aeródromo de 

carácter regional tem também vantagens competitivas, comparativamente com uma grande infra – 

estrutura, porque é mais barato os aviões abastecerem, estacionarem, levantarem e aterrarem do que 

numa grande infra – estrutura aeroportuária. Tal situação vai gerar uma competitividade sadia entre 

as infra – estruturas. Reafirma que deviam unir-se nesta matéria e terem a capacidade para colocar 

aquilo que é estruturante para o desenvolvimento do Concelho, uma bandeira que devia ser de 

todos, acima da luta e do combate político – partidário. No que diz respeito às bandas de música de 

Carlão e S. Mamede de Ribatua e aos concertos descentralizados que foram dando na época de 

Natal, em parceria com os respectivos párocos e as Juntas de Freguesia, indica que obedece também 

ao princípio da descentralização efectiva que lhes é muito caro e sempre que é possível procuram 

praticar. Informa que o objectivo não foi apenas descentralizar a actividade, foi também fazer com 

que aquilo que era privilégio basicamente de duas Freguesias, S. Mamede de Ribatua e Carlão, 

pudesse ser alargado a outras Freguesias. Lamenta que ainda não tenha sido possível alargar a 

todas, mas o objectivo é gradualmente poder levar a todas, as bandas de música que existem no 

Concelho. Aproveita a oportunidade para elogiar as duas bandas de música não apenas pela sua 

existência como pela qualidade do seu repertório. Indica que esta é também uma oportunidade de 

emprego qualificado, de educação e formação nessas mesmas bandas. Este é um objectivo a 

continuar, pois foi também uma forma de rentabilizar, do ponto de vista económico, o próprio 

protocolo financeiro assinado entre a Câmara e as referidas Bandas. Esclarece que normalmente 

este subsídio tem servido para que as bandas se desloquem para fora do Concelho, mas agora, para 

justificar o dito subsídio, uma parte da actividade tem que ser exercida no próprio Concelho, para 

que as pessoas também comecem a valorizar e apreciar o trabalho dos mesmos e dessa forma 

comecem a estimular todo o tipo de actividade ou outro tipo de bandas noutra parte do Concelho. 

No que concerne à intervenção do Sr. Deputado Manuel Carvalho e respectivo tracejado da estrada, 

foi informado pelos serviços técnicos que devido ao Inverno, não seria muito conveniente fazer o 

memo, no entanto vai verificar a situação. No que diz respeito ao plátano, indica que a ordem já foi 

dada e se ainda não foi executada, foi por manifesta indisponibilidade, indo também reanalisar a 
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situação. Relativamente à questão da água, tiveram uma reunião há relativamente pouco tempo, 

com as Águas de Trás os Montes e Alto Douro, na tentativa de resolver definitivamente a situação 

da água em S. Mamede, Safres e Amieiro. Informa que estão à espera de um estudo relativamente a 

esta matéria, o qual ficou de ser entregue para breve, mas se o mesmo não for entregue, irão fazer o 

que ficou combinado aquando da visita à Junta de Freguesia. Foca ainda a questão da fossa séptica, 

que não foi referida pelo Sr. Deputado, mas informa que já solicitou ao Sr. Vereador e à Sra. Eng.ª 

que verificassem esta situação. No que diz respeito à intervenção do Sr. Deputado Domingos 

Aurélio, agradece a forma como coloca a questão porque tal como já referiu noutras ocasiões, a 

Câmara tem investido verbas cada vez mais avultadas no ambiente e a colocação dos grandes 

contentores foi para revolver um problema que ainda não está resolvido ao nível da Associação de 

Municípios do Agrupamento do vale do Douro Norte, porque estão ainda em negociações no que 

diz respeito a um novo contrato na área da recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, tendo a 

ver coma recolha dos chamados “monstros”. A forma que encontraram de resolver esse assunto, em 

parceria com a empresa “SUMA”, foi a colocação estratégica desses contentores, em zonas 

acessíveis para facilitar o acesso do camião, tendo ainda o cuidado de junto da empresa, dos 

Presidentes das Juntas de Freguesia e das próprias populações, sensibilizar no sentido de colocar os 

objectos dentro do próprio recipiente. Muitas vezes as pessoas colocam ao lado dos contentores, no 

entanto esse é já um problema educacional que só se resolve com o tempo. Indica ainda que a 

frequência com que está a ser levantado esse material, é a possível, não porque não quisessem uma 

maior frequência, mas porque não tem destino, ou seja, o aterro sanitário onde esse material tem 

que ser depositado, não tem capacidade para absorver o material depositado com a eficácia que 

gostariam. Há também um processo negocial em curso, mas a empresa não consegue fazê-lo com 

mais camiões e mais recursos humanos, não tendo capacidade financeira para o fazer. No entanto 

considera preferível terem esta situação, mesmo que a funcionar de forma não perfeita do que a 

anterior em que as pessoas não tinham sítio onde depositar esses resíduos. ------------------------------                                        

--------PRESIDENTE DA MESA: Abre segunda ronda de Inscrições, tendo-se inscrito os 

seguintes Srs. Deputados: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------DEPUTADO ANTÓNIO LOUSA: Indica que fica constrangido quando as pessoas 

pretendem pôr na boca de outras pessoas, palavras que não disseram. Afirma que nunca disse que 

era contra o “Rendimento Mínimo”, mas sim contra o secretismo da situação. Esclarece ainda que 

não disse que são os Srs. Presidente de Junta que atribuem o dito Rendimento, tendo dito antes: “os 

técnicos da Segurança Social quando o vão fazer, não vão consultar os Presidentes de Junta?”. 

Esclarece ainda que quando referiu o Pinhão afirmou:”ninguém gosta mais do Pinhão do que eu, 

tanto a nível económico como sentimental”. Indica ainda que não é contra o aeródromo porque se 

este for feito, é uma das pessoas que economicamente mais ganha. No projecto apresentado pelo Sr. 

Presidente da Câmara, as grandes zonas de construção, serão em terrenos seus, daí que nunca seria 

contra uma coisa que lhe vai dar dinheiro. Finaliza dizendo que gostaria de ver um projecto 

concreto, verbas atribuídas e não demagogia. -----------------------------------------------------------------

--------DEPUTADO JAIME CARDOSO: Manifesta o seu agrado e satisfação pelas explicações 

proferidas pelo Sr. Presidente da Câmara e de alguns Srs. Presidentes de Junta que tiveram 

oportunidade de intervir neste período. Indica que é com imenso prazer que ouviu falar sobre a 

questão da inserção social actual, proferida pelo Sr. Presidente da Junta de Vilar de Maçada e pelas 

explicações sobejamente dadas pelo Sr. Presidente da Câmara. Num mundo solidário onde os três 

Partidos representados, praticamente poderiam fundir-se num sentimento só, considera impossível 

ficar totalmente sem desapego ao bem-estar e ao mínimo que se pode dar de bem-estar a uma 

pessoa, pois só uma pessoa de muito má formação o poderia fazer. Relativamente à questão do 

aeródromo, não há nada a dizer, senão bem e foi particularmente interessante ouvir as últimas 

intervenções. Indica ainda que há uma intervenção do Sr. Deputado António Fernandes que fala 

com optimismo e quanto a isso, se forem todos conscientes, podem ter a certeza que a nova fase 

está a desenhar-se no horizonte político, económico e especialmente financeiro, uma segunda 

revolução como a industrial. O princípio da reinserção social que hoje se cuida em Portugal, e bem, 

tinham muito que defender e solucionar o país. Quanto ao Rendimento Mínimo que o Sr. Primeiro – 

Ministro também queria que fosse maior, mas que para a competição a nível global, não é possível, 

porque não podem concorrer com países onde a legislação é diferente. Indica ainda que é muito 

complicado saber que um preso sozinho custa mais ao país do que aquilo que o Estado manda pagar 
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como salário mínimo a um trabalhador para ter que sustentar a sua família. Finaliza recomendando 

cuidado relativamente ao optimismo expressado em intervenções. ----------------------------------------

--------DEPUTADO PEDRO PERRY: Pretende usar da palavra porque a sua Freguesia foi 

focada, embora depois da segunda intervenção do Sr. Deputado António Lousa tenha ficado mais 

descansado porque fez questão de clarificar que gosta do Pinhão. No entanto acha estranho que para 

o demonstrar, tenha ido buscar um texto de 2002, onde pura e simplesmente transmite a opinião de 

uma pessoa que valerá o que vale e para quem lhe der importância. Indica que não seria capaz de o 

trazer para conhecimento desta Assembleia Municipal, ficando assim sob a responsabilidade de 

quem o fez. Manifesta o seu desacordo com a opinião expressada e lembra ao Sr. Deputado que 

efectivamente houve muitos atentados urbanísticos no Pinhão, dando como exemplo a escola E,B 

2,3 e a Urbanização da Quinta Amarela. Certamente que os outros estão a tentar resolvê-los, alguns 

terão resolução impossível na sua totalidade mas podem ser minimizados com trabalho e não com 

relatos de notícias deste tipo. -------------------------------------------------------------------------------------

-------DEPUTADO MÁRIO ANDRÉ: Pede desculpa pela má interpretação que deu às palavras 

do Sr. Deputado António Lousa, no entanto continua a afirmar que é mentira quando dizem que as 

técnicas da Segurança Social falam com os Srs. Presidentes de Junta e lhes dão conhecimento da 

situação, no que concerne ao Rendimento de Inserção Social. Indica ainda que o Sr. Presidente 

falou na excelente iniciativa da questão da floresta, como sendo uma iniciativa da Junta de 

Freguesia de Vila Chã, mas relembra que foi uma iniciativa a três: Junta de Freguesia de Vilar de 

Maçada, Junta de Freguesia de Vila Chã e Comissão de Baldios de Francelos. --------------------------

--------DEPUTADO ANTÓNIO FERNANDES: Indica que a ZIF é uma iniciativa a três, mas 

também é verdade que também é a várias velocidades. Convém dizer que pessoas com grandes 

responsabilidades no âmbito da floresta e até com ocupação permanente, não fizeram tudo que 

estava ao seu alcance para que a ZIF vingasse e todos têm noção deste facto. Indica ainda que há 

pessoas que nunca compareceram numa única reunião da floresta. Refere que não é fácil 

implementar uma ZIF, particularmente num Concelho como este, extremamente repartido e por essa 

razão é que o Sr. Secretário de Estado está a desenvolver um processo no sentido de simplificar a 

criação das ZIF’s. Foca ainda o processo de resinagem e respectiva candidatura ao INTERREG, 
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assim como indica que as limpezas nas estradas municipais fazem parte de uma candidatura por 

estarem envolvidos na criação da ZIF. Frisa que a ZIF vai ser uma realidade e a floresta está para o 

Norte do Concelho como está a vinha para o Douro e a única coisa que devem fazer é o Norte 

ajudar o Douro na defesa dos interesses da vinha e o Douro ajudar o Norte do Concelho na criação 

faz ZIF’s e seu desenvolvimento, pois já está bem claro que só daí advém um benefício para o 

Concelho. Aborda ainda a importância de uma estrutura como é o aeródromo/aeroporto do 

Concelho de Alijó ou até mesmo da região, porque será essa a dimensão que o mesmo irá ter. 

Refere que há pessoas que, teimosamente, continuam a querer denegrir o trabalho de quem tanto se 

empenha nesse projecto, com frases: “sei lá se o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice – Presidente e 

o Sr. Presidente da Junta de Vila Chã foram a Lisboa, nunca vi isso escrito”. Solicita ao Sr. 

Presidente da Câmara, que quando puder, apresente o trabalho que lá foram fazer, o quanto lhes 

custou muitas vezes terem que se dividir para terem hoje o aeródromo/aeroporto, pois tiveram que 

pagar à cabeça tudo quanto lhes exigiram. No que concerne ao Rendimento Social de Inserção, 

indica que é garantido que os Srs. Presidentes de Junta não são consultados para a atribuição do 

mesmo. Lembra que quando tomou posse, assistiu a uma reunião do género, tendo perguntado se 

poderia saber quais as pessoas que estavam nessa altura a usufruir desse rendimento. Foi informado 

que não, tendo comunicado que se retiraria da dita reunião. Assim, foi-lhe dito que revelariam, a 

título de informação, mas com o compromisso que não divulgaria os nomes dessas pessoas. ---------

-------- DEPUTADA FILOMENA NOGUEIRA: Indica que a sua intervenção vem na sequência 

de terem focado os representantes da zona Norte, no que respeita à zona florestal. Esclarece que não 

tem estado presente em nenhuma das reuniões da ZIF, no entanto tem informado os lavradores da 

sua zona, o quanto isso é importante. Informa que relativamente à floresta, muito recentemente, na 

sua Freguesia, foi efectuado um projecto de reflorestação que está já no terreno. -----------------------     

--------O PRESIDENTE DA MESA dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara a fim de prestar 

esclarecimentos e apresentar o Ponto Um da Ordem de Trabalhos “Exposição do Senhor Presi 

dente 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 
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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 Setembro de 2008 (segunda quinzena), Outubro, Novembro e início de Dezembro de 

2008. 1 – Situação Financeira da Autarquia:  À data da presente informação, a Câmara Municipal de Alijó tem em 

dívida sensivelmente € 8.065.000,00. Esta dívida corresponde a fornecedores conta corrente e fornecedores de 

imobilizado. No valor global da divida a fornecedores, a divida de investimento representa cerca de 82%, e a divida 

corrente, representa cerca de 18%. Até final do ano, serão efectuados pagamentos no sentido de diminuir a dívida a 

transitar para o ano de 2009. Relativamente aos empréstimos bancários, estes são pagos de acordo com as cláusulas 

contratuais, sendo que a dívida ascende a cerca de 8 milhões de euros. Até ao momento, os pagamentos a entidades 

financeiras, no que respeita a contratos de factoring efectuados por empreiteiros, têm sido pagos de acordo com os 

planos de pagamento celebrados em acordos de regularização de dívida entre estes e o Município de Alijó. 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: 

 

 a – Actividade cultural 

 

Biblioteca Municipal 
 
 

Mês 
 

Leitores inscritos 
 

Livros requisitados 

 
Outubro 

 

 
19 

 
158 

 
Novembro 

 

 
23 

 
225 

 
Dezembro 

 
2 
 

 
87 
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Biblioteca Itinerante 
 
 

Mês 
 

Livros requisitados 

 
Outubro 

 

 
697 

 
Novembro 

 
837 

 
Dezembro 

 
246 

 
Actividades Realizadas: “Quatro estações com palavras e música”                Participação de 219 crianças; “Leitura em 
voz alta”                                              Participação de 101 idosos. 
 
Auditório Municipal 
 
Acções Pagas 

 
 

Estatísticas  
Outubro 

Cinema Procurado 31 

Cinema Macacos no Espaço 26 

Cinema Mamma Mia! 168 

Música South River Jazz Band 50 
Novembro  

Cinema Waal-e 23 

Cinema A Múmia – Túmulo do Imperador Dragão 53 

Música Orquestra Típica da Venezuela  110 

Cinema Hellboy – O Exército Dourado 50 

Teatro O Pé de Salsa 106 

Cinema Destruir Depois de Ler 44 

Dezembro 

Cinema Saw V – A Sucessão 71 
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Música/ 
Dança Aires Flamencos 72 

 

Acções Gratuitas 
 

Estatísticas  
Outubro 

Exposição Entre Nós 1000 
Sessão 
Esclarecimento Sessão Esclarecimento Programa VITIS 50 
Acção de 
Formação Acção de Formação 15 

Novembro  

Reunião Reunião de Viticultores / Casa do Douro 300 

Teatro Vieira, António o Padre 200 

Exposição O Tempo do Sonho  400 

Dezembro 

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

Exposição Miniaturas de Monumentos 450 

Filme As Crónicas de Nárnia – Príncipe Caspian 659 

Teatro O Patinho Bonito 400 

Teatro Curupira 460 
 

Espaço Internet: Setembro: 1835 utilizadores, Média de idades: 20,7; Outubro: 2270 utilizadores, Média de idades: 

18,6; Novembro: 1869 utilizadores, Média de idades: 18,7; Dezembro: 916 utilizadores, Média de idades: 18,5. 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 
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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. 

 

Entradas no Complexo para utilização da Piscina 

Outubro 2008   
 
 
Entidade/Escola Nº de Entradas 

Escola de Natação 411 

Escolas 1º ciclo 721 

Escolas E.B. 2, 3 e Secundária 46 

Lazer 205 

Aeróbica 149 

Hidroginástica 150 

Clube de Natação Alijó 342 

Boccia 30 

Danças  -------------------- 

Pilates 110 

Ballet 38 

PumPit -------------------- 

TOTAL Entradas 2202   
 
Novembro 2008  
 
Entidade/Escola Nº de Entradas 

Escola de Natação 343 

Escolas 1º ciclo 578 

Escolas E.B. 2, 3 e Secundária 1090 

Lazer 204 
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Aeróbica 98 

Hidroginástica 182 

Clube de Natação Alijó  264 

Boccia 42 

Danças  -------------------- 

Pilates 79 

Ballet 34 

PumPit 24 

TOTAL Entradas 2938  
 
 
-Pavilhão Municipal: Entradas no Complexo para utilização do Pavilhão  
Outubro 2008   
 
Entidade/Escola Nº de Entradas 

Escolas  9092 

EFDM 20 

A. Marciais  -------------------- 

Patinagem  27 

Hóquei em Patins  46 

Basquetebol  329 

Futsal 82 

TOTAL Entradas 9596  
 
Novembro 2008   
Entidade/Escola Nº de Entradas 

Escolas  6801 

EFDM 19 

A. Marciais  55 

Patinagem  50 

Hóquei em Patins  106 

Basquetebol  414 

Futsal 176 

TOTAL Entradas 7621    
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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, 

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 JUNHO JULHO AGOSTO 

CARLÃO 420 480 430 

PINHÃO 582 709 667 

SANFINS DO DOURO 717 730 1079 

VILAR DE MAÇADA 682 0* 0* 

* 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: Outubro. Prestação de 

informação turística com uma afluência de turistas a este serviço de quarenta portugueses, um belga, dois australianos, 

sete ingleses, oito brasileiros, dezasseis norte-americanos, sete franceses, três alemães, dois israelitas, três romenos, 

quatro espanhóis e sete suecos; Prestação de informação turística documental e via telefone a entidades várias; 

Continuação do Curso de Pintura a Óleo. Novembro: Prestação de informação turística com uma afluência de turistas a 

este serviço de dezasseis portugueses, quatro norte-americanos e dois espanhóis; Prestação de informação turística 

documental e via telefone a entidades várias. Continuação do Curso de Pintura a Óleo; Dezembro: Prestação de 

informação turística com uma afluência de turistas a este serviço de onze portugueses; Prestação de informação turística 
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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; * Trabalhos vários em diversos escolas; * Desentupimento de 

saneamentos, fontanários, ribeiros e limpeza de nascentes; * Limpeza de estradas, caminhos e aterros; * Arranjo de 

caminhos e passeios; * Limpeza de depósitos; * Trabalhos vários no edifício da Biblioteca Municipal; * Limpeza de 

jardins; * Montagem e desmontagem de palcos e barracas; * Reparação de bombas de água; * Corte de mato e limpeza 

de valetas; * Trabalhos vários no Posto da GNR de Alijó; * Pintura das paredes da sala de exposições do Teatro 

Auditório Municipal; * Derramar sal nas estradas; * Trabalhos vários na sala de aprovisionamento da Câmara 

Municipal; * Distribuição de briquetes pelas escolas; *Limpeza do telhado do edifício do Tribunal de Alijó * Transporte 

de lenha para a Fogueira de Natal de Alijó; - Lançamento, acompanhamento e execução dos seguintes concursos: - 

Pavimentação e Arruamentos no Concelho – Rua Torcato Ribeiro em Alijó – adjudicada; - Pavimentação e 

Arruamentos no Concelho (Acesso ao Bairro das Lages em Presandães – adjudicada; - Reparação e Remodelação dos 

Conjuntos Habitacionais do Concelho (Carlão e Pegarinhos) – adjudicada; - Fornecimento do Projecto de Recuperação 

do Mercado Municipal – adjudicado; - Fornecimento do Projecto do Pavilhão Multiusos – adjudicado; - Pavimentação e 

Arruamentos no Concelho (Conservação/Requalificação dos Espaços Verdes no Concelho – adjudicada; - 

Pavimentação e Arruamentos no Concelho (Rua de Santo António em Safres) – adjudicada; - Sistema de Drenagem e 

Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1ª Fase, Povoação de Carlão - adjudicada; - Pavimentação e Arruamentos no 

Concelho (Rua de Acesso ao Reservatório em Sanfins do Douro) – adjudicada; - Projecto de Remodelação do Edifício 

Antigo do Centro de Dia de Carlão e Arranjos Exteriores – adjudicada; - Projecto de Construção de Balneários nos 

Polivalentes do Concelho (Sanfins do Douro, Carlão, Vila Chã, S. Mamede Ribatua e Pegarinhos – adjudicada; - 

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

de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 2ª Fase, Povoação da Rapadoura - em concurso; - 

Pavimentação e Arruamentos no Concelho (Acesso ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade) - em concurso; - 

Pavimentação e Arruamentos no Concelho (Povoação de Vale de Mir) – em concurso; - Pavimentação e Arruamentos 

no Concelho (Pópulo e Alto do Pópulo) – em concurso; - 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 das Redes de Água do Município (Caminho da Fonte 

Coberta junto ao Lar de Idosos de Vila Chã) – 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. 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 
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assinado entre o Instituto da Segurança Social, I.P e o Município de Alijó. Até ao momento deram entrada 26 

candidaturas das quais: - 22 apresentam critérios de elegibilidade; - 2  não apresentaram critérios de elegibilidade; - 2  

aguardam documentos; Das 26 candidaturas foram realizadas 11 visitas domiciliárias pelos serviços de Acção Social do 

Município e da Segurança Social, das quais resultaram: - 7 candidaturas indeferidas; - 4 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 preparação das instalações para a abertura de um Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com 

Deficiência, no âmbito do Protocolo 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 23 camas hospitalares no Castedo, Alijó, Carlão, Sanfins do Douro, Vila Verde, 

Vilar de Maçada, S. Mamede de Ribatua, Pegarinhos e Vila Chã. De Julho a Setembro foram emprestadas 4 camas, nas 

freguesias de Vila Chã, Sanfins do Douro, Vila Verde; - Atribuição de fraldas a idosos e deficientes acamados nas 

Freguesias de Vilar de Maçada, Vila Chã; - 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 – 

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

visita domiciliária – 14, 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 

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. - 

Programa de Conforto Habitacional para Idosos (PCHI): N.º de processos entrados em 2008 – 26, N.º de processos 

aprovados – 0, Nº de processo a aguardar visita domiciliária – 15, N.º de processos em análise – 11, Nº de processos a 

aguardar documentos em falta – 0, N.º de processos indeferidos – 0, 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 
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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);  Transferência de verbas para Agrupamentos de Escolas para material 

didáctico e material de desgaste;  Fornecimento de material didáctico, mobiliário e outro equipamento a alguns 

estabelecimentos de ensino pré-escolar do concelho;  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 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 
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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; - Vistorias para concessão de licença de utilização de estabelecimentos de 

venda de produtos alimentares; - Emissão de pareceres relativos a projectos de instalação de explorações pecuárias, e de 

estabelecimentos de venda de produtos alimentares; - Resolução de queixas de insalubridade apresentadas à Câmara 

Municipal; - Captura de 5 canídeos em cada mês, e seu posterior envio para o Canil Municipal de Lamego, ao abrigo do 

protocolo estabelecido com essa edilidade; - Prestação de cuidados de saúde animal, com consultas a custo zero para o 

proprietário; - Assistência médico-veterinária ao centro de reprodução de coelho bravo da Câmara Municipal de Alijó; - 

Campanha de vacinação anti-rábica em época especial; - Colaboração técnica com brigadas da Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica em acções de vistoria a estabelecimentos de restauração no concelho de Alijó; - 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; - Inspecção sanitária, com recolha de amostras para análise, nas 

montarias ao javali organizadas pela Zona de Caça de Alijó - Vistorias a veículos de venda ambulante, para emissão 

e/ou renovação de cartões de vendedor ambulante; 

 

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, Sanfins do 
Douro 
 

 
. GADL; 
. Promotores 
 

 
Acompanhamentos das actividades nas 
explorações Pecuárias e Cozinhas 
Regionais. 
 

 
. Visitas de trabalho periódicas ás 
explorações,  
 
 

 
 
Concelho de Alijó 
 – Vila verde 
Sector Agro-Pecuário: 
- Exploração de 
bovinos de carne 

 
 
. GADL; 
. Promotor; 
. Divisão de Planeamento 
Urbanístico da CMA; 
. Técnico responsável 
pelo projecto; 
  

 
 
. Licenciamento de exploração para 
criação de bovinos de carne.  
 

 
. Reuniões de trabalho com o potencial 
promotor e técnico responsável pelo 
projecto por  forma a ser efectuado o  
melhor enquadramento para o 
licenciamento. 
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Concelho de Alijó 
- Alijó 
Sector Agro-Pecuário 
 
 
 

. GADL; 

. Promotor; 

. SPA. 
 

. Criação de Estabelecimento de Venda 
Directa – Cozinha Regional. 
. Produção de fumeiro, queijo e 
compotas. 
 

. Reuniões de trabalho com o potencial 
promotor, para enquadramento do 
projecto. 
 

Concelho de Alijó  
– Alijó 
 Sector Agrícola 

. GADL; 

. Promotores; 
 

. Electrificação de caminho agrícola 
com o objectivo de beneficiar projectos 
de investimento existentes – Projecto 
Estruturante - PRODER 

. Reuniões de trabalho com o objectivo 
de informar os promotores sobre 
enquadramento do projecto. 

Concelho de Alijó  
– Alijó 
 Sector Agrícola 

. DRAPN; 

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

. Esclarecimentos relativos ao 
Programa VITIS (reconversão e 
reestruturação de vinhas) 

. Sessão de Divulgação sobre a 
orientação da DRAPN. 

Concelho de Alijó  
– Alijó 

Empreendedorismo/ 
Industria 

. GADL; 

. Promotores; 

. SPA, consultoria. 

. Criação de uma pequena empresa na 
área da panificação 

. Reuniões de trabalho com o objectivo 
de informar os promotores sobre os 
apoios disponíveis e enquadramento 
do projecto. 

Concelho de Alijó  
– Alijó 
Empreendedorismo/ 
Industria  

. GADL; 

. Promotores; 

. SPA, consultoria. 

. Criação de uma pequena empresa na 
área da panificação 

. Reuniões de trabalho com o objectivo 
de informar os promotores sobre os 
apoios disponíveis e enquadramento 
do projecto. 

Concelho de Alijó  
– Alijó 
Empreendedorismo/ 
Turismo  

. GADL; 

. Promotores; 

. SPA, consultoria. 

. Divisão de Planeamento 
Urbanístico da CMA; 

. Informação sobre os apoios 
disponíveis para criação de 
alojamentos  tipo TER (turismo em 
espaço rural). 
 

. Reunião de trabalho com os 
promotores, para enquadramento do 
projecto. 
. Análise/ parecer prévio sobre a 
localização das instalações.  

Concelho de Alijó –  
Alijó 
Empreendedorismo/ 
Comércio 

. GADL; 

. Promotor. 
. Informação sobre os apoios 
disponíveis para expansão de negócio 
existente – sector da estética 
 

. Reunião de trabalho com  promotor, 
para enquadramento do projecto. 
 

Concelho de Alijó   
Ambiente/Educação 
Ambiental 

. GADL; 

. Agrupamento do Pré-
Escolar de Alijó; 
. Empresa “Águas de 
Trás-os-Montes” 

. Sensibilização das crianças que 
frequentam o pré-escolar e suas 
famílias para a poupança de água 

. Elaboração de Plano 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

. Realização de sementeiras em áreas 
previamente definidas; 
. Realização de repovoamentos de 
Perdiz Vermelha, coelho bravo e Pato 
Real em áreas previamente definidas; 
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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. 

 
 
 
 
 
. Melhorar a Gestão da ZCMA. 
 

. 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; 
. Foram efectuadas acções de 
profilaxia sanitária no Posto de 
Reprodução de Coelho Bravo existente 
na ZCMA; 
. Realização de Montarias conforme 
Plano Anual de Exploração; 
. 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; 
 

 
 
. 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. 

 
Concelho de Alijó 

. GTF, Estradas de 
Portugal (EP). 

. Gestão de combustíveis na rede viária 
nacional, de acordo com o PMDFCI. 

. Marcação das faixas de gestão de 
combustíveis na rede viária nacional, 
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(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 

estrada N15 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 
 

. GTF Alijó, GTF Mesão 
Frio, GTF Vila Real, GTF 
Sabrosa, GTF Santa 
Marta Penaguião, 
Empresa Metacortex 
 

. Apresentação da empresa Metacortex. . Reunião de trabalho com a 
apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos pela empresa 
Metacortex no âmbito da realização 
dos Planos Municipais de Protecção 
Civil. 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 
 

. GTF, Junta de Freguesia 
de Pegarinhos, 
Departamento Florestal 
da UTAD.  

. Estudo de investigação sobre a 
resistência do pinheiro bravo à 
passagem de vários incêndios 
florestais. 

. Marcação de pinheiros bravos para 
recolha de amostras. 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 
 

. GTF, Comandante 
Operacional Municipal 
(COM), Aflodounorte, 
Sapadores Florestais (SF 
10-117 Alijó).  

. Plano de Fogo Controlado no 
Concelho de Alijó. 

. Marcação, no terreno, de áreas para a 
execução de Fogo Controlado. 
. Marcação de linhas de contenção 
(faixas negras) para execução das 
parcelas de Fogo Controlado. 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

. GTF, CODIS, AFN. . Plano Distrital de Gestão de 
Combustível para Pastoreio com uso 
do Fogo. 

. Levantamento das áreas que irão 
integrar o Plano Distrital de Gestão de 
Combustível para Pastoreio com uso 
de Fogo no Concelho de Alijó. 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

 
. GTF, COM, GADL 
Prof. Luís Cardoso. 

. Envolvimento da comunidade escolar 
nos temas de Protecção Civil tais 
como, Prevenção Rodoviária, 
Incêndios Urbanos, Planos de 
Emergência, Incêndios Florestais. 

. Reunião de Trabalho. 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

. GTF, COM. . Coordenar as acções de Combate aos 
Incêndios Florestais. 

. Acompanhamento de todas as 
ocorrências de incêndios florestais no 
Concelho. 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil 
 

. GTF, COM, SF 10-117 
Alijó 

. Realização de uma Queimada. . Aprendizagem e utilização do pinga-
lume como ferramenta de uso do fogo. 
. Comportamento do fogo em 
diferentes combustíveis. 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

. GTF, GADL, Sr. 
Presidente da Câmara de 
Alijó, COM. 

. Balanço da época de incêndios 
florestais no Concelho de Alijó. 
. Acção de Prevenção em incêndios 
florestais através de gestão de 
combustíveis durante o período de 
Inverno 2008-2009. 

. Reunião de trabalho. 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 

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

. Aconselhamento, de forma 
permanente, das medidas preventivas a 
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PMDFCI, Protecção 
Civil) 

seguir durante a execução de queimas 
e queimadas.  

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 

. GADL, GTF. . Contra-ordenações Queimas e 
queimadas 

. Emissão de parecer sobre autos de 
notícia referentes a queimas e 
queimadas de acordo com o Decreto-
Lei n.º124/2006 de 28 de Junho. 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 

. GTF, COM, Sr. 
Presidente e Vice-
Presidente da Câmara 
Municipal  de Alijó. 

. Operacionalizar e agilizar o 
encerramento da época de Incêndios 
Florestais. 
. Apresentação dos produtos Firegel e 
Anticongelante. 
. Levantamento dos pontos negros da 
estrada municipal de Carlão.  

. Reunião de trabalho. 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

. GTF, COM, Sr. Vice-
Presidente da Câmara 
Municipal de Alijó, 
GADL, SF 10-117 Alijó, 
Corporações dos 
Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Alijó, 
Presidentes de Juntas de 
Freguesia 

. Encerramento da época de Incêndios 
Florestais 2008. 
. Apresentação dos produtos Firegel e 
Anticongelante. 
 

. Apresentação e simulacro dos 
produtos adquiridos pelo Município. 
. Entrega dos produtos a todas as 
corporações de bombeiros. 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

. COM, GTF, SF 10-117 
Alijó, SF Sabrosa, 
Aflodounorte, AFN. 

. Fogo Controlado no Concelho de 
Alijó. 

. Execução das parcelas de Fogo 
Controlado, em áreas de perímetro 
florestal 

Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

. COM, Bombeiros 
Voluntários do Concelho 
de Alijó. 

. Avaliação das Bocas de Incêndio. . Levantamento das Bocas de Incêndio 
existentes no Concelho de Alijó, 
operacionalidade e funcionalidade. 

(Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

. GADL, GTF, COM. .Acompanhar os trabalhos realizados 
pela equipa de Sapadores Florestais. 

. Acompanhamento e 
operacionalização da Equipa de 
Sapadores Florestais. 

(Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

. COM . Avaliação de situações de Risco de 
Incêndio Florestal no Concelho de 
Alijó 

Levantamento de situações de Risco de 
Incêndio Florestal no Concelho. 

(Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

. COM, GNR . Futuras parcerias nas acções de 
sensibilização. 

. Reunião tendo em vista uma possível 
colaboração de várias entidades, como 
é o caso da GNR, de intervir nas 
acções de sensibilização a realizar com 
vários grupos alvo. 

(Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 

. GTF, Flopounor..  . Faixas de Gestão de Combustível nas 
linhas de transporte e distribuição de 

. Vistoria aos trabalhos realizados em 
S. Mamede de Ribatua, Safres, 
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PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

energia de média tensão. Ribalonga, Rapadoura e Vila Chã. 

(Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

. GADL, GTF, COM, 
Professoras responsáveis 
do Clube da Floresta e 
Protecção Civil da EB 2,3 
de Alijó.   

Calendarização de acções envolvendo 
a Câmara Municipal e a comunidade 
escolar nos temas de protecção civil e 
defesa da floresta contra incêndios. 

. Reunião de trabalho. 

(Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

. GTF, COM, 
Departamento Florestal 
da UTAD, AFN, 
Governador Civil. 

. Apresentação de um estudo tendo em 
conta o pastoreio e os incêndios 
florestais. 

. Seminário Técnico “ A relação entre 
o pastoreio e os incêndios florestais” 

(Concelho de Alijó 
(Sector Florestal – 
PMDFCI, Protecção 
Civil) 
 

. SF 10-117 Alijó, 
Técnica de 
Acompanhamento da 
equipa de sapadores, 
AFN. 

. Formação em silvicultura preventiva 
no Centro de Operações e Técnicas 
Florestais da Lousã. 

. Presença na semana de formação em 
silvicultura preventiva, aprendizagem 
de técnicas de abate, desrama e 
toragem de árvores. 
. Utilização de material motomanual.  

  
Alijó, 17 de Dezembro de 2008, O Presidente da Câmara, José Artur Fontes Cascarejo, Dr. 
 
--------PRESIDENTE DA CÂMARA: No que diz respeito à intervenção do Sr. Deputado 

António Lousa, no que concerne ao Rendimento Social de Inserção, os Srs. Presidentes de Junta já 

esclareceram esta questão. Pensa que não houve um problema de comunicação, embora as pessoas 

tivessem interpretado de forma diferente, sendo melhor falar claramente relativamente ao assunto. 

Refere que genericamente todos estão a favor da ideia, mas levantaram-se algumas dúvidas sobre a 

forma como o mesmo se deve concretizar. Quando as ideias são boas, têm que ser colocadas no 

terreno para não serem estéreis. O Rendimento Mínimo, agora denominado Rendimento Social de 

Inserção, teve que ser colocado no terreno, sendo depois melhorado. Indica ainda que este 

Rendimento tem como objectivo ser uma medida de apoio temporário para que através de um 

processo de educação e formação profissional as pessoas possam ser seres humanos totalmente 

realizados. No que diz respeito ao Pinhão, o Sr. Deputado trouxe já por duas vezes à Assembleia 

Municipal o assunto “Pinhão” acentuando os aspectos negativos, tendo pegado num texto de um 

livro escrito por uma personalidade que foi Primeiro – Ministro e Presidente da República, um dos 

grandes intelectuais Portugueses, o Dr. Mário Soares, um dos fundadores do partido Socialista, não 

o tendo feito de forma inocente. Refere que o Sr. Deputado tomou esta atitude para atingir os 

Socialistas mas o Sr. Dr. Mário Soares pode dizer o que bem lhe aprouver, é um espírito livre, no 
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entanto nunca teve responsabilidades no Concelho de Alijó. Recusa-se a ser avaliado por aquilo de  

que não é directamente responsável. No que diz respeito à questão do aeródromo da Chã, indica que 

é similar à anterior. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado António Fernandes, indica que 

este lhe possibilitou, através do desafio que lhe fez, esclarecer de vez a questão do aeródromo da 

Chã e fazer uma comparação com o que se passou com a Pousada da Juventude do concelho de 

Alijó. No que diz respeito à Pousada da Juventude, foi o protocolo assinado para a sua construção, 

pelo então Secretário de Estado e Adjunto do Primeiro – Ministro, Eng.º Sócrates, a 19 de Abril de 

1999. Só agora foi concretizado, não passando todos sem o susto, de a ver desviada para o 

Município de Boticas, por um Governo do Partido do Sr. Deputado. Elogia o sentido de estado que 

na altura tiveram os Srs. Vereadores locais  do Partido Social Democrata, Dr. Carlos Ribeiro, o 

professor José Manuel e o Sr. Eng.º Manuel Morais de Carvalho, que em conjunto com o executivo, 

numa perspectiva de união total de esforços, com pensamento estratégico, em vez de aproveitarem 

para fazerem chicana política, porque também estavam na oposição, uniram-se ao Executivo, 

fazendo tudo que estava ao seu alcance para convencerem o Governo do Partido Social Democrata 

a honrar os compromissos assumidos com o nosso Executivo. Indica que foi preciso esperar por um 

Governo do Partido Socialista, liderado pelo Eng.º José Sócrates, actual Primeiro – Ministro, para 

verem essa obra regressar ao sítio de onde nunca devia ter saído, ou seja, ao Concelho de Alijó. 

Estes são factos sem qualquer demagogia e total clareza. Refere os factos até agora registados 

relativamente ao aeródromo, lembrando que no seu primeiro Mandato, num domingo, o Sr. 

Deputado António Fernandes lhe telefonou dizendo que uns terrenos onde supostamente estava o 

aeródromo e supostamente já deviam pertencer à Câmara, iriam ser vendidos em hasta pública no 

Governo da então Ministra das Finanças, Dra. Manuela Ferreira Leite, hoje Secretária Geral do 

Partido Social Democrata, tendo sido postos à venda sem consultar o Município de Alijó. Os 

referidos terrenos coincidem com os terrenos do actual aeródromo e se fossem vendidos em hasta 

pública, o mesmo não podia ser construído naquele local. Na segunda-feira seguinte deslocou-se de 

madrugada para Lisboa na companhia do Sr. Deputado António Fernandes e do Sr. Vice – 

Presidente da Câmara, rumo à Direcção Geral do Património e ao Instituto Nacional da Aeronáutica 

Civil, dizendo que queriam comprar os terrenos e registá-los em nome da Câmara Municipal de 
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Alijó. Informa os Srs. Deputados que na altura, na Direcção Geral do Património não os queriam 

receber, estando como testemunha o Sr. Deputado António Fernandes. Indica ainda que foi 

necessário informar que era Presidente do Município de Alijó e não saia dali enquanto não fosse 

recebido e caso não o recebessem, iria dirigir-se ao membro do Governo responsável e competente 

porque eram um assunto de máxima importância para o Concelho. Nesse mesmo dia, os ditos 

terrenos foram colocados à disposição da Câmara, dizendo que se os queriam, tinham que passar 

um cheque à Direcção Geral do Património da totalidade dos mesmos e a pronto pagamento. Os Srs. 

Presidentes de Junta que fazem parte do Mandato anterior e que continuam neste Mandato, sabem 

que nesse mês, deu ordem para a contabilidade cancelar todos os pagamentos para poderem passar o 

cheque à Direcção Geral do Património e comprar os terrenos. Indica ainda que se forem ao Plano 

de Actividades desse ano, assim como à Conta de Gerência, encontram lá especificada a verba que 

foi disponibilizada para o efeito. Depois conseguiram fazer aprovar na Associação de Municípios 

do Vale do Douro Norte por unanimidade, a elaboração do Plano Director Municipal do aeródromo, 

o qual apresentou recentemente na Assembleia, a uma equipa especializada na matéria, a Proplano, 

que demorou três anos porque contempla duas alternativas, estudo de avaliação de impacto 

ambiental, um conjunto de matérias de alta sensibilidade técnica. Esse mesmo plano foi candidatado 

aos Fundos Comunitários e só passados três anos foi aprovado em reunião da Associação Nacional 

de Municípios do Agrupamento do Vale do Douro Norte, por unanimidade. Esclarece que entre a 

altura em que foi lançada esta ideia e os tempos actuais, as coisas evoluíram muito, porque 

antigamente era mais fácil fazer um aeródromo, ainda não se tinha dado o 11 de Setembro, não era 

necessário tanto rigor na segurança quer da pista, quer dos meios de aterragem, quer dos meios de 

descolagem, das torres de controle, etc. Todos os que põem dúvidas sobre este processo, teriam 

razão se o Executivo tivesse encarado este processo de forma superficial e tivessem avançado com a 

obra só por motivos eleitoralistas ou demagógicos, sem estar devidamente certificada, estudada ou 

preparada. Indica que prefere não concretizar um quilómetro até ao final deste Mandato no 

aeródromo e ter a certeza que o que fizer é bem feito, do que estar uma vez mais a hipotecar o 

futuro. Esta infra-estrutura neste contexto actual, tem que ser devidamente feita e ter condições para 

competir com Vila real e Bragança, transformando-se num aeródromo ou aeroporto do Vale do 
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Douro. Refere que para além de todo este trabalho, o último passo que deram para concretizar este 

aeródromo, foi mandar encomendar um estudo a um gabinete especializado na matéria para 

constituir uma parceria público – privada, porque a Câmara reconhece humildemente as suas 

limitações e sabem que depois de construir o aeródromo é necessário pô-lo a funcionar bem e dar-

lhe rentabilidade económica. Esse papel já não cabe à Autarquia, mas ao mundo empresarial, 

porque sozinhos são incapazes de o fazer e têm que ver associados a este projecto quem de facto 

dele necessita, querendo actuar não do lado da oferta mas da procura dessa mesma infra – estrutura 

para a transformar e potenciar não apenas numa infra – estrutura de grande qualidade mas também 

num pólo de desenvolvimento económico para o Concelho, para a Região e para o País. No que diz 

respeito à intervenção do Sr. Deputado Mário André, indica que este tem toda a razão porque quem 

iniciou o processo foi a Junta de Freguesia de Vila Chã, Junta de Freguesia de Vilar de Maçada e a 

Comissão de Baldios de Francelos, pedindo desculpa pela omissão. Dá os parabéns à Sra. Deputada 

Filomena Nogueira por estar disponível para o desafio de todo o Norte do Concelho e por já estar a 

fazer o seu processo de reflorestação. ---------------------------------------------------------------------------   

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

Aprovação da Participação do Município de Alijó, na Entidade Regional de Turismo do Pólo de 

Desenvolvimento Turístico do Douro”. Dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara a fim de 

apresentar o mesmo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente a esta matéria, indica que o actual 

Governo, na sequência de uma reivindicação antiga dos Autarcas da Região do Douro, promoveu 

uma concentração e fusão das antigas regiões de turismo que proliferam pelo País, muitas vezes 

correspondendo a uma dimensão de uma Junta de Freguesia, com uma área bastante limitada. Era 

um assunto que obtinha a unanimidade dos Autarcas e no Douro tinha que haver uma única 

entidade a gerir a questão do turismo. Indica que nesta reformulação coincidiu basicamente com as 

CCDR e no caso da nossa região, teriam apenas a Comissão Regional do Turismo do Norte. 

Contudo, fizeram força para que reconhecessem a especificidade do Douro e dai terem criado o 

Pólo de Desenvolvimento Turístico do Douro. Esclarece que há um pólo para o Norte e dentro 

deste, o Pólo específico do Douro, dado ter sido reconhecida a especificidade. As eleições deste 
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Pólo estão marcadas para o mês de Janeiro e antes deste processo ir a eleição, tinha que ser 

aprovada a adesão a este Pólo de Desenvolvimento Turístico. Indica ainda que teriam a liberdade de 

aderir a este ou ao do Norte, mas todas as Câmaras aderiram a este, podendo posteriormente 

estabelecer relações com o Norte ou com qualquer outro Pólo de Desenvolvimento Turístico. 

Informa que é para este efeito que este assunto é trazido à Reunião da Assembleia Municipal, tendo 

sido já aprovado em reunião de Câmara para poderem aderir como membros efectivos deste Pólo de 

Desenvolvimento Turístico do Douro, alavanca fundamental para o desenvolvimento do Concelho 

de Alijó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------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 Participação 

do Município de Alijó, na Entidade Regional de Turismo do Pólo de Desenvolvimento Turístico do 

Douro ”, sendo aprovado por unanimidade com 28 votos a favor. ----------------------------------------- 

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

Aprovação do Quadro do Pessoal ”. Dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara a fim de apresentar o 

mesmo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Informa que este Ponto da Ordem de Trabalhos vem na 

sequência da alteração que já tinham feito em Setembro, à estrutura orgânica, vindo ainda na 

sequência de uma necessidade absoluta de adaptarem a Autarquia a novas atribuições e 

competências, resolvendo ainda alguns problemas de desajuste entre os funcionários e as 

respectivas secções, bem como divisões, desajustamento esse extraordinariamente prejudicial quer 

ao desenvolvimento correcto do trabalho e dos serviços, quer aos próprios funcionários. Indica que 

ocorreu em função dos equipamentos que foram passando a ter e que antes não existiam, como por 

exemplo o Auditório, o aumento das competências na área da educação, as piscinas municipais 

entre outros equipamentos colectivos. Indica ainda que foram afectando os recursos humanos, 

muitas vezes recorrendo a candidaturas, a programas, os quais foram fechando e as candidaturas 

também têm um términus. Esclarece que como estão no fecho do Quadro Comunitário, só tinham 

duas hipóteses: ou adaptavam o quadro a essas necessidades e exigências para poderem continuar a 

prestar esses serviços ou teriam que fechar alguns deles. Desde que foi alterada a legislação 
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relativamente à contratação de pessoal, que a Autarquia imediatamente começou a trabalhar neste 

domínio, tendo levado esse processo a Reunião da Assembleia Municipal no mês de Setembro, 

porque tal como acontece com o PPI e o PAM, ou seja, grandes opções do plano da Câmara, 

também ao nível da gestão de recursos humanos, a nova lei exige que haja uma previsão orçamental 

quer dos lugares, quer das funções e respectivas verbas. Consequentemente aproveitaram as novas 

orientações legais para fazer esta tramitação, assumidamente num Quadro mais benéfico para os 

funcionários, que lhes dá um melhor enquadramento nesta transição de funções e de legislação, no 

que diz respeito aos recursos humanos. Refere que estas são as razões gerais que levam a esta 

aprovação do Quadro de Pessoal que propõe à presente Assembleia Municipal. Salienta que 

relativamente à alteração do Mapa de Pessoal, feita no mês de Setembro, deveu-se sobretudo ao 

facto de haver funcionários no Quadro, a exercer funções diferentes da categoria que possuíam. 

Desta forma tinham que criar vagas para eles poderem ser enquadrados e resolver os 

desajustamentos. Indica que foi feito agora porque depois seria mais difícil, sendo mais prejudicial 

para os próprios funcionários. Indica ainda que tendo sempre a preocupação social, preferiram fazê-

lo numa situação em que a solução era mais benéfica para a vida social e profissional desses 

mesmos funcionários. Sem a alteração do Quadro de Pessoal naquela altura, os funcionários iriam 

continuar a desempenhar funções diferentes daquelas para que foram contratados, continuando 

desmotivados, a receber menos do que aquilo que as suas funções exigiam e com o novo SIADAP, 

questiona como lhe poderiam atribuir objectivos que têm a ver com o rigor, com a atribuição 

específica de tarefas e com uma avaliação que vai incidir sobre esse mesmo rigor e essas mesmas 

tarefas. O Mapa de Pessoal agora presente, resulta de uma imposição da lei, onde é feita uma 

previsão dos postos de trabalho a ocupar no ano de 2009 e que será junto ao Orçamento onde estão 

previstas as verbas necessárias para esse efeito. Assim como as grandes opções do Plano são 

previsões, não significando que tenham capacidade para as executar na totalidade, também ao nível 

do pessoal, as despesas aí previstas são previsões que não irão esgotar no ano de 2009, mas que têm 

que ser previstas, atendendo à actualização salarial, aumentos de pessoal, etc, caso contrário, teriam 

imensas dificuldades, no decorrer do ano económico, levando a uma revisão ou alteração, para 

poderem contemplar essas mesmas verbas. Informa ainda que desde o mês de Fevereiro de 2008, 
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tem vindo a fazer ajustamento, quer ao nível das reclassificações, quer ao nível dos concursos de 

acesso e ingresso, para satisfação das necessidades do Município mas também dos funcionários e do 

Concelho, contribuindo dessa forma para injectar dinheiro vivo na economia real e local, porque 

quanto melhor estiverem os funcionários, melhor estarão as suas famílias e mais possibilidades 

terão de gastar no comércio, na agricultura e em todas as actividades económicas do Concelho. 

Indica que a única coisa que pedem a todos aqueles que ingressam na Câmara Municipal, seja por 

via do contrato a prazo, do contrato a termo certo ou por contrato por tempo indeterminado, é que se 

não são oriundos do Concelho de Alijó e se sendo, não habitam no Concelho, têm a obrigação, 

depois da oportunidade que a Câmara lhes dá, de ter a sua situação social e económica resolvida, de 

vir habitar no Concelho de Alijó. Este foi o desafio que fizeram, assim como revelarem o máximo 

profissionalismo no exercício das suas funções. --------------------------------------------------------------    

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

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

--------DEPUTADO JAIME CARDOSO: Refere que este é um capítulo que causa bastante 

estranheza porque fizeram uma avaliação a toda esta problemática na sessão da Assembleia 

Municipal, no mês de Setembro e toda a legislação pertinente à aprovação do Quadro de Pessoal, a 

entrar em vigor no dia 01 de Janeiro de 2009. Indica que não compreende porque tem esta questão 

que ser resolvida hoje e não entrar logo no novo regime, dado faltarem escassos dias para entrar em 

vigor o novo Quadro de Pessoal. Indica ainda que gostaria de saber o que isso significa em matéria 

de custos, ganhos ou perdas para o Município. Levando em consideração toda a situação económica 

e financeira mundial, cuja tendência é de um ano de recessão que não sabe se acabará em 2009 ou 

se se prolongará, não compreende qual a vantagem que isso traz para o Concelho em termos 

financeiros ou quanto poderá trazer de prejuízo. Finaliza afirmando que é difícil dar a sua opinião, 

sem ter conhecimento dos dados apontados. ------------------------------------------------------------------- 

--------DEPUTADO BALTAZAR BULAS: Indica que está de acordo com o seu colega de 

Bancada, Dr. Jaime Cardoso, estando ainda de acordo com a votação dos Srs. Vereadores do 

Partido Social Democrata na última Reunião de Câmara e irão votar contra. Refere ainda que os 

Deputados Municipais presentes e funcionários da Câmara, não deveriam votar neste Ponto da 
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Ordem de Trabalhos, porque são interessados nessa mesma votação. Assim, deveriam considerar-se 

impedidos de votar neste Ponto. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------DEPUTADO ANTÓNIO FERNANDES: Informa que cada vez se sente mais orgulhoso 

em militar no Partido Socialista, tendo ainda a referência do Sr. Presidente da Câmara que é um 

humanista. Dá os parabéns a quem elaborou e explanou tão claramente o assunto a tratar neste 

Ponto da Ordem de Trabalhos. Indica que já houve muitas alterações ao Quadro de Pessoal e nunca 

viu nada tão bem explanado, tão claro, que “só não vê quem não quer”. Esta ferramenta de trabalho 

vai ser muito útil quer aos Srs. Vereadores, quer aos Srs. Deputados e ao público em geral, dando os 

parabéns a quem o executou e ao Sr. Presidente da Câmara. Indica que de há muito tempo a esta 

parte que ouve críticas no que diz respeito à desertificação, de que o Executivo tudo deve fazer para 

reter os jovens no Concelho, no entanto, parece-lhe que os que “vão entrar não são pessoas de 

idade, mas jovens, que tendo cá o seu emprego, também vão procriar cá”, sendo esta uma forma de 

combater a desertificação. A Câmara não pode empregar toda a gente, mas é verdade que esta, à 

medida da sua dimensão e das suas possibilidades, vai criando emprego e postos de trabalho. Por 

um lado os munícipes, os Srs. Deputados ou até os Srs. Presidentes de Junta, querem infra – 

estruturas, ou seja, mais condições para que as pessoas fiquem no Concelho de Alijó, por outro 

lado, como poderão criar se depois não os dotam de pessoas para poderem funcionar. Felicita o Sr. 

Presidente da Câmara por ter tomado esta iniciativa e o povo diz: “Tarde, é o que nunca vem”. 

Informa que votará a favor, dando uma vez mais os parabéns a quem o executou porque vai ser 

muito útil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------DEPUTADO TELMO PINTO: Relativamente a este Ponto da Ordem de Trabalhos 

congratula-se põe esta tomada de posição do Executivo Camarário, que resulta daquilo que sempre 

foi uma atitude politicamente correcta, que sempre teve fundamentalmente com os funcionários da 

Câmara. Indica que alguns pensarão que o seu discurso é por estar no poder, provavelmente a 

oposição teria um discurso diferente. Esteve quatro anos e também aconteceram algumas coisas 

relativamente ao Quadro de Pessoal da Câmara e se houve coisas que na altura a oposição do 

Partido Socialista nunca fez, foi criticar o Executivo Camarário em tudo aquilo que tenha feito em 

prol dos funcionários da Câmara Municipal. Considera deselegante estar a utilizar este instrumento 



 41 

que é político, mas também técnico, para melindrar algumas posições relativamente aos 

funcionários que estão na Câmara Municipal. Aproveita a oportunidade para dizer que já começa a 

ter saudades daquilo que eram os serviços municipalizados que existiam antigamente e que em 

tempos achavam que a privatização seria uma solução e ver os funcionários da Câmara a fazer por 

exemplo a recolha do lixo. Talvez vá ter saudades de ver o pessoal da Câmara a resolver problemas 

de uma ruptura de água, assim como já tem saudades dos muitos cantoneiros que havia na Câmara 

Municipal ou até mesmo de muitos trabalhadores que faziam intervenções em todo o Concelho. 

Começa a constatar que a privatização destes serviços, mais baratos para o Município e para os 

habitantes, supostamente ficariam melhor servidos, mas verifica que tal não corresponde à 

realidade, dando-lhe razão para defender o documento em discussão, acerrimamente. Poderão dizer 

que não é oportuno, mas pelo comportamento que tem tomado a oposição, jamais seria oportuno um 

documento desta natureza, porque o associam sempre ao lado político – partidário e porque 2009 

vai ser ano de eleições, sendo este instrumento visto como uma forma agradável de angariar votos. 

Desengane-se a oposição, relativamente a esta questão, pois tal como diz o seu camarada e 

Presidente da Câmara de Montalegre, quando recruta alguém para a Câmara, “ganha um ingrato e 

vinte inimigos”, sendo que os vinte eram os que estavam a concorrer e não entraram e o ingrato foi 

aquele que entrou e depois de estar lá dentro alterou o seu comportamento. Tudo aquilo que possa 

melhorar os serviços que a Câmara Municipal presta ao munícipe, deve fazer-se. Após ver que o 

Governo procura solucionar grandes empresas, como a indústria automóvel ou a têxtil, numa 

perspectiva de manter e segurar os empregos, porquê estar a falar contra este Executivo Camarário, 

que vai nessa perspectiva também, sendo importante em termos económicos, sociais, financeiros, 

psicológicos, para os próprios funcionários, sendo esta uma das grandes obras que o Executivo pode 

fazer pelo Concelho e para os funcionários deste Concelho. ------------------------------------------------

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

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

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Jaime 

Cardos, esclarece que a Lei n.º 12 – A/2008 que foi aprovada em 27 de Fevereiro de 2008, obriga a 

que apresentem um Mapa de Pessoal. Esclarece que esta Lei estabelece o regime de vinculação de 
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carreiras e remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas. Indica que já tinha 

referido na apresentação deste Ponto que o fazia por várias razões, também pela razão legal e 

agiriam mal se não o fizessem, incorrendo numa grave infracção à Lei. Foca o ponto cinco, “Mapa 

de Pessoal: os Mapas de Pessoal contêm a indicação de número de postos de trabalho que o órgão 

ou serviço carece para o desenvolvimento das respectivas actividades, caracterizados em função de 

atribuição, competência, cargo, categoria dentro de cada carreira e categoria, nível de formação 

académica, área profissional”, etc. Elogia o inexcedível trabalhos dos Recursos Humanos da 

Câmara que mal saiu esta Lei e em tão pouco tempo conseguiram, não apenas preparar a adaptação 

à nova Lei como aproveitar para resolver os referidos desajustamentos entre funcionários que 

estavam a exercer funções num lado ou numa categoria, quando na realidade deviam estar noutro ou 

numa categoria que não era a sua. A esta nova Lei vai juntar-se o SIADAP, novo sistema de 

avaliação de desempenho na função pública, que tanta polémica tem causado a nível da classe 

docente, aplica-se a todos os funcionários, sendo necessário que os desajustamentos 

desaparecessem. Questiona o Sr. Deputado se alguma vez viu na Assembleia Municipal ser 

apresentado com tanto rigor um Mapa de Pessoal, a previsão do Orçamento, as categorias, o número 

de pessoas em cada categoria, função, etc. Indica que pretende introduzir mais rigor e mais 

transparência na Administração Pública Local. Esclarece que aproveitaram esta situação em que 

eram obrigados a mexer, por imposição legal, para ao mesmo tempo resolverem algumas situações 

de desajustamento e resolverem também contratar algumas pessoas em função de novas atribuições 

e competências que cada vez mais são colocadas às Autarquias Locais. Fizeram ainda 

reclassificações de pessoal porque havia muitos funcionários que há anos que não subiam nas suas 

carreiras e se não fossem feitas agora, já não poderiam ser feitas, no entanto esta atitude traduz-se 

em mais cinquenta ou cem euros por mês, sendo significativo para quem ganha ordenados na base 

dos quinhentos, seiscentos ou setecentos euros. Politicamente, em termos económicos, sociais e de 

atitude proactiva do ponto de vista social e económico, ao contrário dos economistas, entende ser 

um dever e obrigação das Autarquias Locais, numa situação de crise, em vez de fazer mais uma 

estrada, mais um equipamento colectivo, mais uma rotunda ou mais uma pavimentação, ajudar a 

melhorar a situação social e económica dos funcionários da Câmara Municipal de Alijó. Lembra 
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que fez isto desde o primeiro dia em que entrou na Câmara e fará o mesmo até ao último dia em que 

cá estiver. Porque acredita que só assim podem ter funcionários motivados para o trabalho e 

também, porque sendo a Câmara a maior entidade empregadora do Concelho, dão alguma massa 

crítica, alguma capacidade económica para os funcionários viverem melhor e ajudarem a viver 

melhor todos aqueles que vivem no Concelho de Alijó. Esclarece que antes de fazer este trabalho, 

pediu aos Recursos Humanos e Divisão Financeira que fizessem um estudo e económico – 

financeiro dos custos e proveitos desta alteração. No anterior Quadro tinham dois Directores de 

Departamento, sendo que um Director de Departamento ganha quase tanto como um Presidente de 

Câmara e pegou numa estrutura que estava muito verticalizada, transformando dois Directores de 

Departamento em três Chefes de Divisão, estimulando ao mesmo tempo os jovens, que se a 

alteração não fosse efectuada, ficavam anos a vislumbrar a luz ao fundo do túnel. Numa situação de 

crise, havendo possibilidade, devem dar um pouco mais a todos, sendo esta a sua assumida 

ideologia, afectando quase 60% do futuro Orçamento de 2009 ás chamadas funções sociais, tal 

como a educação, emprego, saúde, acção social e ambiente. Indica que é uma atitude ideológica, 

colocando as pessoas e os seus problemas à frente de todos, porque em primeiro lugar estão as 

pessoas e se tiver que optar entre um edifício e uma pessoa, opta pela pessoa, sendo esta uma 

questão política, estratégica e ideológica. Esclarece que estão dentro da Lei e a cumpri-la e 

relativamente a estas opções, podia também ter uma perspectiva tal como o povo apelida, “de 

Judeu”, ou seja numa situação destas, podia desculpar-se com a crise económica para não fazer 

nenhuma alteração e as pessoas compreenderiam porque não havia dinheiro com a crise económica, 

etc. No entanto esta não foi a atitude do executivo pois entendem que é numa situação de crise 

económica que têm que dar às pessoas que mais precisam e a generalidade dos funcionários da 

Câmara são remediados, não pertencendo tão pouco à classe média. Indica que é dever do 

Presidente da Câmara, numa situação destas, dar aquilo que puder dar a todos os funcionários, 

fazendo-o com todo o orgulho, com satisfação e alegria. Indica ainda que a sua maior alegria, desde 

que está a exercer funções, é poder resolver o problema de alguma família, assim como seus ex 

alunos, recém formados a dirigirem-se ao seu gabinete no dia de atendimento ao munícipe, a pedir 

emprego, sendo esta a primeira entidade que procuram para resolver o seu problema social e 
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económico. Indica ainda que por cada jovem que consiga desta forma fixar no Concelho, ganha 

alguns anos de vida. Assume do ponto de vista filosófico, ideológico, e pessoal que era já assim 

antes de estar na política e na vida autárquica. Relativamente a uma questão de fundo, colocada 

relacionada com a célere dicotomia Estado – Privado, Privado – Estado, indica que esta crise 

económica e financeira provou que quando há lucros, o grande capital privatiza-os, mas quando há 

prejuízos, o grande capital quer socializá-los, pretendendo que o Estado assuma esses prejuízos. 

Refere que prefere fazer isto aos funcionários da Câmara do que dar o que quer que seja a qualquer 

banco ou entidade seguradora, porque a estes não sabem o que lhes vão fazer e os funcionários vão 

constituir família, gastar mais dinheiro no Concelho e arredores, obtendo mais qualidade de vida. 

Hoje há já quem tenha saudades da Câmara ser o único responsável pelo sistema de abastecimento 

de água e serem os trabalhadores da Câmara os responsáveis por resolver este problema, no entanto 

antes diziam que se entregasse aos privados, seria melhor, porque os privados têm a solução 

milagrosa que tudo resolve. Indica ainda que há efeitos secundários que o mercado não consegue 

resolver, a lei da oferta e da procura, em termos económicos, não é capaz de resolver problemas 

sociais e humanos. Daí a necessidade da existência do Estado para ao nível do emprego, educação, 

justiça, saúde, acção social, etc, ajudar os mais necessitados. -----------------------------------------------

--------PRESIDENTE DA MESA: Dá a palavra ao seguinte Sr. Deputado após a ter solicitado: --

--------DEPUTADO JAIME CARDOSO: Indica que lhe parece que o Sr. Presidente da Câmara 

ficou a pensar que não aprecia os trabalhadores da Câmara. Esclarece que perguntou qual o 

diferencial o que gastam agora e o que irá gastar. Estranhou que em Setembro foi aprovado na 

Assembleia Municipal, crê que por unanimidade uma rectificação aos documentos previsionais, foi 

aprovado o pedido de aprovação do Quadro de Pessoal. Estranhou ainda que, estando a Lei 

aprovada desde Fevereiro deste ano, para entrar em vigor dia 01 de Janeiro de 2009, que se venha a 

fazer de novo. Indica que o Sr. Presidente referiu que se trata de uma opção política, parabenizando-

-o por isso e também gostava de poder fazer isso com o dinheiro dos munícipes, porque numa 

empresa particular, ia medir as consequências entre os aumentos e as suas possibilidades 

financeiras, mas não tem dúvida que gostaria muito de aumentar, em vez de diminuir, concordando 

plenamente com o Sr. Presidente da Câmara. No entanto não podem deixar de levar em 
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consideração que há muitas Juntas de Freguesia com quatro ou cinco funcionários, os quais são 

vistos a trabalhar, que tiram uma fotocópia, que vão passar uma tarde a Cheires, assim como há 

pessoas a varrer as ruas, mas só nessa Freguesia. O modo deles trabalharem e o modo do verdadeiro 

trabalhador do campo do Douro, aquele que realmente para produzir precisa trabalhar e que lhe 

paga tem que exigir o mínimo e vão fazendo, ainda há consciência para o fazer e para cada pessoa 

que seja admitida só pelo fim social, era preferível dar-lhe o dinheiro e não admiti-lo, porque vai 

criar uma falta de estimulo no trabalhador, aquele que realmente quer trabalhar, sabe que o outro 

ganha muito mais e sem fazer nada, que a Câmara lhe paga mais, sendo improdutivo. Esta situação 

gera uma competição pela negativa, que tem sido o factor mais relevante na desigualdade e da fraca 

produtividade Portuguesa. Indica que não pretende afirmar que O Sr. Presidente da Câmara é 

injusto e espera que as pessoas tenham sido bem nomeadas, que cumpram bem a sua missão, a 

Câmara e o Concelho lucrem muito com elas. ----------------------------------------------------------------

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente à questão económico – financeira, refere 

novamente que se trata de uma previsão, não significando que tudo quanto ali está expresso, vá ser 

utilizado no próximo ano económico, porque ao contrário do que acontecia anteriormente, agora 

aplica-se ao Mapa de Pessoal as mesmas regras previsionais que se aplicam às grandes opções do 

Plano, ou seja, para o ano pode prever investir dois milhões de euros em pavimentações e tem que 

ter orçamento, mas no fim do ano pode apenas investir um milhão e duzentos mil. A Administração 

Central, nas verbas que transfere para as Autarquias, contemplam também uma previsão orçamental 

para despesas com o pessoal, tendo que fazer um Mapa de Pessoal que concretize essas previsões, 

tal como referiu que a Lei de 27 de Fevereiro de 2008 obrigava a fazer, foi feito. Lembra ainda que 

indicou ao Sr. Deputado que havia muitas coisas que a Lei não obrigava a fazer, mas foram feitas, 

tal como as reclassificações, porque tudo isto tem que ser lido não isoladamente mas com todo um 

conjunto de Diplomas que têm a ver com o PRACE – Programa de Reforma da Administração 

Central do Estado, indo ainda ser aplicado o novo sistema de avaliação, que começa no próximo 

ano e se não fizessem algumas reclassificações e não abrissem alguns concursos agora, até ao final 

do ano, esses recursos humanos jamais teriam a possibilidade dessa reclassificação, sendo esta a 

última oportunidade. Indica ainda que poderia não o fazer, dando como desculpa os prazos e a falta 



 46 

de tempo. No entanto coloca-se no lugar de um qualquer funcionário, o qual supostamente terá 

conhecimento da Lei e sabendo que esta é a sua última oportunidade e que o Presidente da Câmara 

tem folga financeira para o fazer, classificaria de cruel, individualista, egoísta, o Presidente da 

Câmara que não possibilitasse esta oportunidade. No mínimo seria um Presidente sem sensibilidade 

social. Afirma-se como Socialista, olhando também para os outros e não apenas para si mesmo. Dá 

o exemplo concreto de quatro funcionários da Câmara: o Tózé Queirós, a Lina Carvalho, a Helena 

Barcelos e a Cristina Fernando, que só podiam subir para a categoria de Chefe de Secção, agora, 

antes do final do ano, no entanto eram quatro funcionários, havendo apenas duas vagas. Pergunta 

aos Srs. Deputados o que seria mais fácil e menos polémico, ficando contentes dois funcionários e 

descontentes outros dois. Indica que assumiu com os Recursos Humanos, fazer o concurso, tendo 

transmitido à D. Ana Maria Barbosa para encomendar um teste fora, dando origem a uma situação 

justa, pois não era correcto que para fugir à polémica, ou por mero cálculo eleitoralista, não abrisse 

esta oportunidade. Indica que do seu ponto de vista, se não desse esta oportunidade aos 

funcionários, não estava a ser justo e quando sair da Autarquia, a sua consciência nunca o vai acusar 

de intencionalmente ter prejudicado quem quer que fosse pela sua conotação político – partidária, 

religiosa, etc, tendo possibilitado a todos no momento certo, subirem na sua situação sócio – 

profissional, porque no lugar deles, também gostava que lhe dessem essa oportunidade, sobretudo 

se a mesma fosse “o comboio da última oportunidade”. Esclarece que este foi apenas um exemplo 

para todos perceberem definitivamente o que esteve a fazer. Ao contrário do que alguns possam 

dizer, não foi cálculo eleitoralista mas antes consciência social, profissional e humana. Acresce 

ainda que possibilitaram a outras pessoas que estão a trabalhar há dez anos na Câmara e ainda não 

tinham a sua situação sócio – profissional resolvida, numa janela de oportunidade para o fazerem. 

Ainda não resolveram tudo, mas gradualmente vão fazendo o que é possível para estabilizar os 

recursos humanos da Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA coloca a votação o Ponto Três da Ordem de Trabalhos 

“Pedido de Aprovação do Quadro do Pessoal”, sendo aprovado por maioria com 25 votos a favor, 

02 votos contra e 02 abstenções. -------------------------------------------------------------------------------- 
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--------PRESIDENTE DA MESA introduz o Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos “Pedido de 

Aprovação da 19ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2008, que se traduz na 4ª Revisão 

ao Orçamento da Receita”. Dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara a fim de apresentar o 

mesmo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Refere que os documentos previsionais, são isso mesmo e 

a dinâmica do Executivo tem sido tanta que obrigou a inúmeras modificações ao longo do ano. 

Refere ainda que o que tinham previsto fazer foi pela dinâmica própria da actividade Autárquica, 

que foi sendo alterada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA abre Período de Inscrições e não havendo Inscrições, coloca a 

votação o Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos “Pedido de Aprovação da 19ª Modificação aos 

Documentos Previsionais de 2008, que se traduz na 4ª Revisão ao Orçamento da Receita”, sendo 

aprovado por maioria, com 25 votos a favor e 05 abstenções. ---------------------------------------------- 

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

Aprovação dos Documentos Previsionais (Orçamento e Grandes Opções do Plano) para o 

Exercício de 2009”. Dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara a fim de apresentar o mesmo: --------

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente a este documento, como referido já no que 

concerne aos documentos previsionais anteriores, esclarece que tem a ver com a opção estratégica 

de afectar recursos às chamadas funções sociais, tal como pode ser verificado no final do 

documento, no quadro três, pela leitura do mesmo, afectaram às funções sociais mais de 50% do 

“bolo” global da Autarquia. Em consonância do que tinha referido, a propósito do Mapa de Pessoal, 

entenderam, tendo em conta a gravidade da situação social económica que se vive no país e no 

mundo, que a prioridade das prioridades neste momento era o apoio à educação, ao emprego, à 

saúde, à acção social, tal como estão expressas. Indica que também não esqueceram a actividade 

económica e por isso, a segunda grande rubrica tem a ver com as funções económicas. Se juntarem 

as funções económicas com as funções sociais, obtêm mais de 80% do Orçamento afecto a estas 

duas grandes rubricas, sendo esta a prioridade, em função das dificuldades que vivem as famílias 

Portuguesas e as do Concelho de Alijó. Indica ainda o facto de conseguirem dar continuidade a um 

conjunto de projectos estruturantes que transitam de outros Planos e terem mesmo assim, em altura 
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de crise, a capacidade para criar cinquenta e nove novos projectos, significando que têm um rumo 

perfeitamente traçado, estando a afectar os recursos em função desse mesmo rumo e das 

prioridades. Indica ainda que há continuidade com o passado porque há continuidade de estratégia 

do Executivo, assim como inovação relativamente ao futuro porque se aproxima o novo Quadro 

Comunitário de Apoio, ao qual têm que responder. ----------------------------------------------------------  

--------PRESIDENTE DA MESA abre Período de Inscrições, tendo-se inscrito os seguintes Srs. 

Deputados: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------DEPUTADA CAROLINA AMÉLIA: Aproveita este momento para apresentar o seu 

descontentamento pela forma como a Freguesia de Vila Verde está contemplada no Plano e 

Orçamento para 2005. Lembra ao Sr. Presidente da Câmara que a sua Freguesia é composta por oito 

aldeias, todas elas com bastante pobreza, pessoas que vivem com muitas dificuldades, no entanto 

pessoas dignas que têm o direito de viver em pé de igualdade com o resto das pessoas do Concelho. 

Desta forma, têm o direito a ter pavimentações de acesso às suas habitações, o mesmo direito a 

tapete betuminoso digno, assim como zonas de lazer, etc. Apela ao bom senso do Sr. Presidente da 

Câmara, aos seus sentimentos em termos futuros porque as pessoas da sua Freguesia merecem esse 

gesto, porque caso contrário elas têm dias difíceis. Indica que a rua onde vive está completamente 

destruída porque são oito aldeias e não consegue fazer ali uma reparação. Indica ainda que não têm 

rede de água, nem rede de saneamento. Termina apelando uma vez mais ao sentimento do Sr. 

Presidente da Câmara porque as pessoas da Freguesia de Vila Verde merecem outro gesto da parte 

do Executivo Camarário. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------DEPUTADO ANTÓNIO FERNANDES: Usa da palavra para que tem a certeza que o 

Plano e Orçamento não foi assim no passado, não é no presente, nem será no futuro, nunca será 

outra coisa que não um Plano de intenções. Neste Plano, enquanto Presidente de Junta de Freguesia, 

também espera que a sua Freguesia seja contemplada, mas essencialmente pretende fazer um reparo 

que entronca no Ponto Três da Ordem de Trabalhos, Quadro de Pessoal. Indica que depois de tudo 

que já foi dito dá os parabéns a quem executou este trabalho, pois só imbuído de um bom espírito, 

trabalhador, o mesmo será dizer, de quem está motivado, porque tudo o que foi dito relativamente 

aos funcionários é de motivação. Indica ainda que quem não estiver motivado não consegue pensar 
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numa ferramenta de trabalho como o presente Plano e Orçamento, da forma que o pensou, executou 

e com um espírito de servir o melhor possível a Câmara Municipal de Alijó e aos Srs. Deputados 

porque está sobejamente claro para poderem durante o ano de 2009exercerem as funções de forma a 

que o ano corra o melhor possível para todos. Dá os parabéns a quem executou o Plano, indicando 

que com a mesma franqueza com que por vezes discordam, também devem ter a humildade de 

elogiar quem tanto se empenha para apresentar este trabalho. ---------------------------------------------- 

--------DEPUTADA FILOMENA NOGUEIRA: Grandes Opções do Plano para 2009, um Plano 

de intenções que neste caso contempla grandes áreas como a educação, o emprego, a acção social, 

etc. e por tudo isto, merece o seu apoio. Indica que tecnicamente tem que estar bem elaborado 

porque é feito por uma pessoa à altura, assim como está bem apresentado, apesar de considerar o 

tamanho da letra um pouco reduzido. Considera este, um projecto ambicioso e por isso deve 

executar-se pelo menos 50%. Solicita ao Sr. Presidente da Câmara que não deixe de fora a sua 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------DEPUTADO MÁRIO ANDRÉ: Dá os parabéns à pessoa ou grupo de pessoas que 

elaboraram este documento, o qual considera bem feito. Todos os que se aprofundaram no 

documento perceberam tudo que estava expresso em termos de intenções que o Executivo da 

Câmara pretende. Indica que quando recebeu os documentos, analisou e chegando ao quadro três, 

não queria acreditar porque é de louvar um Executivo e o seu Presidente de Câmara apresentar esta 

situação, porque não deve ser qualquer Executivo que apresenta um Orçamento para 2009, em que 

nas funções sociais apresenta um Orçamento equivalente a cerca de 60%. Dá os parabéns ao Sr. 

Presidente da Câmara, solicitando que tente cumprir ao máximo pelo menos nas funções sociais, 

porque desta forma marca a diferença e está no bom caminho. ---------------------------------------------   

--------DEPUTADO VÍTOR SILVA: Felicita os serviços administrativos que realizaram o 

documento, de fácil compreensão, mas felicita sobretudo o Executivo liderado pelo Socialista Artur 

Cascarejo, como politicamente o pensou. Dar à educação, à saúde, à acção social e ao emprego, o 

relevo que lhe é dado, tal como está a fazer o Governo, indica que é de salutar, nos tempos de hoje, 

sendo assim que se responde ao que se chama “crise”. Indica ainda que também o facto de tentar ir 

aos Quadros Comunitários colocar uma percentagem de 100% na sua aprovação, é trabalhar com 
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rigor e competência do Socialista Artur Cascarejo. Refere que há já alguns anos que vai 

acompanhando os Orçamentos deste Município, mas considera este, sem dúvida o melhor de 

sempre, mostrando bem que, para o Socialista Artur Cascarejo, as pessoas que estão em primeiro 

lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

--------DEPUTADO ANTÓNIO LOUSA: Pretende obter alguns esclarecimentos relativamente 

ao Plano de intenções, questionado assim onde vai ser colocado o Pavilhão Multiusos, o Museu da 

Gravura e Arte Contemporânea do Douro. Na construção dos balneários dos polivalentes do 

Concelho, indica um averba financeira de cento e vinte e sete mil e seiscentos euros e na Exposição 

do Sr. Presidente da Câmara está referido o projecto de construção de balneários dos polivalentes do 

Concelho em Sanfins do Douro, Carlão, Vila Chã, S. Mamede Ribatua e Pegarinhos. Questiona se 

esta verba abrange todos os polivalentes referidos. Questiona ainda onde vai ser construído o 

Parque das Merendas de Castorigo. Relativamente à rubrica do Parque de Campismo do Concelho, 

questiona se o lugar já está definido ou é uma verba em aberto, caso haja colocação do terreno. -----  

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

esclarecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Carolina 

Amélia, agradece e aproveita a oportunidade para esclarecer os Srs. Deputados sobre a forma como 

está estruturado o Orçamento porque dentro da técnica de execução orçamental, poderá causar, a 

quem o ler mais rapidamente, alguma ideia errónea, que pretende esclarecer. Assim, há grandes 

rubricas genéricas, de pavimentações, água e saneamento, etc, que são as infra – estruturas básicas 

que não estão desagregadas por Freguesia, porque essa era uma forma como faziam antigamente os 

Orçamentos, que tecnicamente estava errada, obrigando depois a fazer muitas alterações, se 

eventualmente pretendessem fazer uma candidatura que não estivesse prevista. Esclarece que este 

Orçamento contempla rubricas genéricas de algum volume como poderão constatar os Srs. 

Deputados, na área dos pavimentos, arruamentos, água e saneamento, nas grandes infra – estruturas 

básicas, para poderem contemplar as diferentes necessidades, onde elas ainda não foram 

contempladas. Indica ainda à Sra. Presidente de Junta de Vila Verde que estão a fazer obras de 

saneamento na sua Freguesia, numa candidatura, vão também tentar resolver definitivamente o 
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problema da Balsa e dos lugares de Vila Verde que não têm saneamento ligado e não estão 

abastecidos directamente da Barragem pela rede de água e saneamento. Indica que parte da 

Freguesia de Vilar de Maçada e Vila Verde, têm duas hipóteses, ou seja, o abastecimento continua a 

ser feito através da Barragem ou através de transvase da nova Barragem da Torre do Pinhão que 

está a ser construída. Esclarece que este é o estudo onde está a ser incluído Amieiro, Safres e S. 

Mamede Ribatua, solicitado às Águas de Trás os Montes e Alto Douro, a fim de informar, nas 

Freguesias que ainda não são abastecidas directamente pela Barragem, qual a melhor solução e 

fazer chegar água tratada a todas as Freguesias do Concelho. No que diz respeito à pobreza, que a 

Sra. Deputada referiu, que existe na sua Freguesia, relembra que a Câmara Municipal fez uma 

candidatura ao programa do Conforto Habitacional para Idosos, na tentativa de atenuar uma dessas 

componentes e que tem a ver com as condições de habitabilidade dessas pessoas que têm mais 

dificuldades de carácter económico. Informa que este programa está a ser um sucesso, tendo tido a 

aprovação máxima e pela taxa de execução que estão a ter, provavelmente irão candidatar-se a um 

novo, daí que no presente Orçamento haja também uma rubrica genérica para essas funções sociais. 

Referiu ainda um aspecto absolutamente determinante e que muitas vezes é esquecido ou não é 

referido com o devido realce, e que consiste no facto do Orçamento estar a ser executado numa 

altura extraordinariamente difícil porque coincide com o fim de um Quadro Comunitário de Apoio e 

o início de um próximo Quadro Comunitário. Esclarece que isto obriga a duas situações, ou seja, o 

fim do Quadro Comunitário de Apoio obriga ao pagamento integral de todas as obras que foram 

executadas na vigência do referido Quadro e o Município de Alijó, no ano que agora finda, fez um 

esforço financeiro extraordinário para poder cumprir com a chamada contra partida nacional dos 

Fundos Comunitários. Recorda que este foi o ano em que a Câmara teve que pagar dos seus 

recursos financeiros a contra partida nacional de obras que algumas delas foram ainda iniciadas no 

tempo do seu antecessor, Dr. Joaquim Cêrca. Aproveita ainda a oportunidade para referir que não 

conseguiram pagar toda a dívida que em termos das adendas dos diferentes protocolos das 

diferentes Freguesias, estava escalonada. Algumas têm já dívida saldada, as que estavam com 

dívida financeira de maior volume, ainda não foi saldada. Informa que mesmo com o referido 

esforço financeiro conseguiram saldar 50% dessa dívida, o que significa que vão atingir o objectivo 
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a que se propuseram em reunião da Assembleia Municipal do ano transacto, que consistia em até ao 

final do Mandato, liquidar de vez as dívidas das próprias Juntas de Freguesia. Reassume uma vez 

mais este compromisso perante os Srs. Deputados. Esclarece ainda que fizeram um enorme esforço 

financeiro para liquidar a totalidade dos duodécimos às Freguesias que não tinham dívida, as quais 

não podiam ser prejudicadas em função das que tinham dívida, cumprindo assim outra promessa 

deixada há um ano em Assembleia Municipal perante os Srs. Presidentes de Junta. Informa que está 

ainda previsto neste Orçamento, um conjunto de verbas, que são absolutamente imprescindíveis 

para um conjunto de candidaturas que prevêem poder vir a aprovar no âmbito do QREN. Indica que 

algumas rubricas não estão dotadas com a totalidade da verba necessária para a concretização do 

respectivo projecto porque o fundamental é ter a rubrica aberta para não ter que realizar revisões, 

bastando uma simples modificação ou alteração orçamental para viabilizar o projecto. Indica ainda 

que, ao contrário do que sempre existiu, agora com as novas regras do Quadro Comunitário de 

Apoio, não há nenhuma verba disponível para nenhuma Autarquia disponibilizar como entende e 

distribuir pelas diferentes áreas. Há antes concursos abertos, em regime de competitividade, em que 

cada Autarquia tem que concorrer, não sabendo se vai ganhar ou perder. Neste novo regime tinham 

que ter as que são as principais prioridades, perfeitamente contempladas. Indica que todos 

gostariam de ter cada vez maior capacidade de execução, mas enquanto o grande investimento das 

Autarquias continuar dependente deste factor aleatório dos Fundos Comunitários, das candidaturas 

e dos concursos, têm que ter sempre uma grande margem de manobra. No que diz respeito a todos 

aqueles que elogiaram a grande aposta nas funções sociais, no rigor e na mudança de paradigma do 

Orçamento, indica que o fizeram no sentido que todos referiram, preocupando-se com as pessoas, 

com a sua qualidade de vida e com as dificuldades que vivem hoje, sendo esta a melhor forma de as 

combater, apostando nas pessoas e tudo aquilo que tem a ver com a melhoria da sua qualidade de 

vida. No que diz respeito ao Pavilhão Multiusos, focado pelo Sr. Deputado António Lousa, informa 

que têm terrenos entre o novo Centro de Saúde e o edifício do MAP, informando ainda que este 

edifício foi já devolvido pelo Ministério da Agricultura, outra conquista, resultante de um processo 

muito longo, do tempo do Dr. Aníbal Ferreira, concretizado agora. Indica ainda que existe atrás 

deste edifício uma vasta extensão de terreno, onde podem vir a construir o Pavilhão Multiusos. Há 
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ainda a hipótese de utilizar o terreno ao lado do Centro de Saúde, se pudessem meter a expropriação 

na candidatura, pois embora o terreno pertença a particulares, está localizado numa zona central da 

Vila de Alijó, porque este equipamento pretende não apenas servir para a prática desportiva mas 

também para actividade económica, podendo eventualmente aí ser realizada a Revidouro ou outras 

feiras, num espaço coberto, não estando sujeito às incertezas climatéricas. Relativamente ao Museu 

da Gravura, seria também em regime de alternativa, o terreno atrás do Centro de Saúde e MAP dada 

a sua vasta extensão, permitindo abrir aí uma nova frente urbana. No que diz respeito à hipótese de 

um novo quartel da Guarda Nacional Republicana, existem duas hipóteses: ou reconstruir o antigo 

quartel onde estão instalados ou construir o novo quartel num espaço em frente ao campo de 

futebol, num loteamento, onde a G.N.R. ficaria muito agradada se fosse possível. No que diz 

respeito à verba para polivalentes e balneários, refere que os balneários não custam cinquenta mil 

euros cada, tratando-se de uma previsão que ao mesmo tempo que for executada, vai sendo 

reforçada em função das necessidades, porque é referente a balneários e não a polivalentes na 

totalidade. Relativamente ao Parque de Merendas de Castorigo e Parque de Campismo, são duas 

possibilidades em aberto, com a mesma lógica, pois se for possível candidatam, se não abrirem 

concurso para tal, não candidatam. Indica que o Parque de Merendas de Castorigo, vem na 

sequência da intervenção que fizeram naquela zona entre a escola e o bairro social, se 

eventualmente for possível. No que diz respeito ao Parque de Campismo, informa que tentaram 

candidatá-lo para a zona da albufeira de Vila Chã, porque englobava a recuperação de catorze 

moinhos que existem ao longo de todo o vale, pretendendo não apenas o Parque mas uma zona de 

lazer e a recuperação dos referidos moinhos. ------------------------------------------------------------------             

--------PRESIDENTE DA MESA abre Período de Inscrições e não havendo Inscrições, coloca a 

votação o Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos”Pedido de Aprovação dos Documentos 

Previsionais (Orçamento e Grandes Opções do Plano) para o Exercício de 2009”, sendo aprovado 

por maioria com 28 votos a favor, 03 votos contra e 04 abstenções. --------------------------------------- 

--------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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