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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2019, reuniu em sessão ordinária a 
Assembleia Municipal de Chaves, no Auditório do Centro Cultural, pelas 09:00 horas e 
com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------- 
Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 1– Aprovação de atas das sessões anteriores; ------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 2 –Informação prestada pelo senhor Presidente da Câmara; ----------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 3 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ - Relatório Anual de 
Atividades – 2018 Modelo de Recolha de Dados 2018 – Caracterização Processual; --- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 4 - Contratação de Empréstimo de médio e longo prazos destinado à exclusiva 
amortização antecipada de outro empréstimo em vigor/. EQ – BEI – Fundação Nadir 
Afonso/valor de até 618.467,36€. Relatório de Análise das Propostas - pedido de 
autorização. Informação/Proposta nº 07/DGF/2019; ---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 5 - Transferência de Competências para as Autarquias Locais - Lei n.º 50/2018, 
de 16 de agosto; - Exercício do direito de não aceitação da transferência de 
competências. PROPOSTA nº8/GAP/2019; --------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 6 - Análise do 10º Relatório Semestral de Execução do Projeto de Investimento 
“Preparação e Conservação de Frutas por outros processos” classificado como PIM – 
requerente: Isabel Grilo Unipessoal, Lda. – Morada: Rua das Novas Tecnologias, 
Parque Empresarial de Outeiro Seco, 5400 - 885 Outeiro Seco – Informação nº 
7/DSC/20119, do Chefe de Divisão Arq. Rodrigo Moreira de 25.01.2019; ------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 7 - Análise do 1º Relatório Semestral de Execução do Projeto de Investimento 
“SOLAR THERMAL INSTITUTE” classificado como PIM –Requerente: Solar Investment 
Imobiliária, Lda.- Morada: Edif. Praça do Brasil, lj.4 e 11, 5400-123 Chaves - Informação 
nº 12/DSC/2019, do Chefe de Divisão Arq. Rodrigo Moreira de 08.02.2019; --------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 8 - Aprovação Definitiva do Projeto de Regulamento de Funcionamento e 
Utilização da Piscina Municipal do Tabolado. Informação nº33 /2019. ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidiu esta sessão o Presidente da Assembleia Municipal de Chaves, Altamiro da 
Ressurreição Claro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Dos setenta e nove membros que constituem a Assembleia Municipal de Chaves, 
estiveram presentes nesta sessão os seguintes: ------------------------------------------------- 
Pelo Grupo Municipal do PS: Altamiro da Ressurreição Claro; Anselmo José Martins; 
Maria Aline Silva Ferreira Caetano; António Manuel Pires de Almeida; Luís Manuel 
Areias Fontes; Brigite Raquel Bazenga Vieira Tomás Gonçalves; Fernando Luíz Lopes 
Meireles; Nuno André M. Coelho Afonso; Fátima Liliana Fontes Correia; Gisela Maria 
Esteves Espírito Santo; Júlio Eliseu dos Anjos Alves; Eduardo Júlio Alves Brás; Isabel 
Maria Ruivo Seixas Martins; Manuel Guerra Afonso; Domingos de Moura Alves; Maria 
Adalgisa P. F. Silva Babo; José Francisco de Resendes Carreira; Rui Miguel Alves 

Sousa Pinheiro; Cristina Maria Inocêncio Imaginário, Rogério Alberto Amorim Reis 

Moura; Maria Manuela Santos Rainho----------------------------------------------------------------- 
Pelo Grupo Municipal do PSD: Francisco António Taveira Ferreira; Maria Inês Pereira 
Dias, Francisco José Gonçalves Oliveira; João Miranda Rua; Ana Maria Rodrigues 
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Coelho; Nelson Paulo Gonçalves Montalvão; José Ferreira Moura; Maria Isabel Teixeira 
Carvalho da Cunha; António José dos Santos; Francisco José Teixeira Lopes Silva 
Preto; Cláudia Patrícia Quitério Bento; Carlos Afonso de Moura Teixeira, Milena Sofia 
Vieira de Melo; Manuel Pedro Oliveira Branco Teixeira; Carlos Alberto Pinto Branco. ---
Pelo Grupo Municipal da CDU; Paula Maria Morais Esteves; Manuel Justino Matos 
Cunha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Grupo Municipal do CDS/PP; Carlos António Batista Feliz. ------------------------------ 
Presidentes de Junta de Freguesia: Presidente de Junta da Freguesia de Águas Frias 
Rogério Amaro Alves de Oliveira, Presidente de Junta da Freguesia de Anelhe - Arlindo 
Santos Costa, Presidente de Junta da Freguesia de Bustelo – José Fernandes M. 
Serralheiro, Presidente de Junta da Freguesia de Calvão e Soutelinho da Raia - António 
Manuel Rua Reis; Presidente da Junta da Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira – 
Lígia Maria Chaves Silva; Presidente da Junta da Freguesia de Curalha - Alfredo 
Augusto Dias Gaspar, Presidente de Junta da Freguesia das Eiras, São Julião de 
Montenegro e Cela - Fernando Alberto Barreira de Moura, Presidente de Junta da 
Freguesia de, Faiões - Octávio Rodrigues Bastos, Presidente de Junta de Freguesia de 
Lama de Arcos - João Ramos Duro; Presidente de Junta da Freguesia de Loivos e 
Póvoa de Agrações - Cecília Maria Silva A. Alves, Presidente de Junta da Freguesia de 
Madalena e Samaiões - João Manuel Almeida Pinto, Presidente de Junta da Freguesia 
de Mairos - Adriano Vieira Rodrigues, Presidente de Junta da Freguesia de Nogueira da 
Montanha - António Lopes, Presidente de Junta da Freguesia de Oura – António 
Eusébio Vieira Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de Outeiro Seco – Carlos 
Alberto Batista Xavier, Presidente de Junta da Freguesia de Paradela de Monforte - 
Gilberto Santos de Jesus, Presidente de Junta da Freguesia de Planalto de Monforte 
(Oucidres e Bobadela) - Luís Saraiva Garcia, Presidente de Junta da Freguesia de 
Redondelo - Nelson Fernandes Costa, Presidente de Junta da Freguesia de Sanfins da 
Castanheira - Rui Alberto Trinta Pintor, Presidente de Junta da Freguesia de Santa 
Cruz/Trindade e Sanjurge - José António de Oliveira Carreira, Presidente de Junta da 
Freguesia de Santa Leocádia – João Manuel Teixeira Pereira Borges; Presidente de 
Junta da Freguesia de Santa Maria Maior – Hugo Manuel Alves Silva; Presidente de 
Junta da Freguesia de Santo António de Monforte - Alcino do Nascimento Santos; 
Presidente de Junta da Freguesia de Santo Estevão - Maria José Sena Barros, 
Presidente de Junta da Freguesia de São Pedro de Agostém, Pedro Manuel Pereira 
Barroco, Presidente de Junta da Freguesia de São Vicente da Raia - Mário José dos 
Anjos, Presidente de Junta da Freguesia de Soutelo e Seara Velha - João Rua Banha, 
Presidente de Junta da Freguesia de Travancas e Roriz - Filipe Maldonado Pinto, 
Presidente de Junta da Freguesia de Tronco - Eduardo dos Santos Carneiro; Presidente 
de Junta da Freguesia de Vale de Anta - Jorge José Pereira de Carvalho; Presidente de 
Junta da Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz, Vilarinho das Paranheiras - Rui 
Manuel Branco Rodrigues, Presidente de Junta da Freguesia de Vila Verde da Raia - 
Pedro Miguel Rodrigues, Presidente de Junta da Freguesia de Vilar de Nantes - Luís 
António Gonçalves Costa, Presidente de Junta da Freguesia de Vilarelho da Raia - 
António Carvalhal dos Reis, Presidente de Junta da Freguesia de Vilas Boas - Paulo 
Nuno de Jesus Pereira; Presidente de Junta da Freguesia de Vilela do Tâmega - Ramiro 
Figueiredo dos Santos Presidente de Junta da Freguesia de Vilela Seca - Maria Natália 
Guerra, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Registaram-se os seguintes pedidos de substituição de membros da Assembleia 
Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ernesto Salgado Areias do PS; Pedro Miguel Vieira Miranda do PSD; Gonçalo André 
Nascimento Alves do CDS-PP e Maria José Gonçalves Alves do PSD. ---------------------
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Faltaram a esta sessão os seguintes membros da Assembleia, Municipal: Ana Maria 
Guedes Chaves Fernandes do PSD; Presidente de Junta da Freguesia de Ervededo - 
Ilídio Jorge Chaves Correia; ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa deu conhecimento do expediente e dos convites que deram 
entrada no Gabinete de Apoio Assembleia Municipal. -------------------------------------------- 
No uso da palavra, Altamiro da Ressurreição Claro, Presidente da Assembleia 
Municipal, informou de que deu entrada no Gabinete de Apoio à Assembleia um ofício 
do Grupo Municipal do CDS-PP: Comissão Eventual sobre o processo técnico-
administrativo da Construção do Museu das Termas Romanas – Pagamento das senhas 
de presença. E passa a explicar: “O membro desta Assembleia Municipal Gonçalo 
Alves, pediu ao Presidente da Assembleia Municipal que fossem pagas as senhas de 
presença na Comissão Eventual de Acompanhamento do Museu das Termas Romanas, 
pedi um parecer à Câmara através dos seus serviços jurídicos, porque tinha dúvidas se 
era devido ou não o pagamento dessas senhas de presença. O parecer que foi emitido, 
vai no sentido de que os membros da Assembleia Municipal quando em comissões 
constituídas pela própria Assembleia têm direito, de facto, a senhas de presença. Irei 
comunicar à Câmara Municipal para proceder ao pagamento das respetivas senhas de 
presença”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anselmo José Martins, 1º secretário da Mesa, pediu a palavra e disse: “antes de mais, 

os meus cumprimentos à mesa, à excelentíssima Câmara e a todos os membros desta 

Assembleia Municipal. O que eu tenho a dizer é que na qualidade de Presidente desta 

comissão eventual e dado que nunca imaginámos que tínhamos direito a senhas de 

presença. Os dois membros do Partido Socialista, o Rogério Moura a representar o 

Partido Socialista e eu como representante da mesa nessa comissão eventual 

resolvemos que dada a dinâmica desta comissão eventual, o tempo que decorre em 

cada sessão, estamos na disponibilidade de abdicar das nossas senhas decorrentes do 

funcionamento dessa comissão eventual. Se outros as quiserem receber, a nossa 

intenção é que esse dinheiro reverta para uma instituição social, não queremos usufruir 

desse dinheiro, é só”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altamiro da Ressurreição Claro, Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra 

e disse: “penso que é a primeira vez que isto acontece na Assembleia Municipal de 

Chaves, não tenho memória de que, alguma vez, membros de comissões que, 

eventualmente, tenham sido criadas, tivessem reivindicado o pagamento das senhas de 

presença. Apesar disso, têm direito, como tal, a lei é para se cumprir”. ---------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro da Assembleia Municipal, Carlos Afonso de Moura Teixeira, do PSD, pediu 

a palavra e disse: “Muito Bom dia a todos através do senhor Presidente da mesa, como 

é óbvio o PPD/PSD nunca imaginou que teríamos direito a senhas de presença, não as 

pedimos, não as queremos se por lei nos forem facultadas elas serão entregues a uma 

instituição que, oportunamente, iremos identificar, nunca pedimos, mas também não as 

queremos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Carlos António Batista Feliz, do CDS-PP, pediu 

a palavra e disse: “Bom dia a todos. Cumprimento todos os presentes na pessoa do 
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senhor Presidente da Assembleia. É para comunicar e reforçar que o CDS, também, 

prescinde das senhas de presença e quer que sejam, efetivamente, doadas a uma 

instituição”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Altamiro da Ressurreição Claro, Presidente da Assembleia Municipal, pediu a palavra 

e disse: “A questão é muito concreta, há um membro que pede que sejam pagas as 

senhas de presença. A mesa solicitou um parecer jurídico, o parecer jurídico vai no 

sentido de que têm direito. Como não há memória de que alguma vez se tenham pago 

senhas de presença nestas comissões e a questão coloca-se pela primeira vez, tem 

que ficar devidamente esclarecida. Penso que está esclarecida, de acordo com as 

intervenções não vai haver pagamento das senhas de presença”. ---------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para esclarecimento, o Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, pediu a palavra e 
disse: “Bom dia a todos, um cumprimento à mesa, naturalmente ao senhor Presidente 
e aos dois secretários, aos membros do executivo municipal, aos membros desta 
Assembleia Municipal, aos senhores presidentes de junta, às senhoras presidentes de 
junta, público aqui presente e a todos os colaboradores da autarquia que estão aqui a 
assessorar esta Assembleia Municipal. Eu tenho uma dúvida que não consigo, neste 
momento, explicar. A dúvida é, depois de ser suscitado o pagamento de uma senha de 
presença, se é permitido, neste caso, os serviços que processam esse tipo de 
compensações financeiras não o fazer. Ou seja, a não ser que exista, na minha 
perspetiva, uma exposição ou requerimento idêntico ao anterior, por parte do membro 
dessa comissão, a dizer que, efetivamente, não pretende exercer esse direito e nessa 
perspetiva se for acompanhado por todos, eu penso que estarão reunidas as condições 
para que isso não aconteça. De qualquer das formas, parece-me que deveria ser feito 
dessa forma e devia ser feito, também, pelo interessado que subscreveu o requerimento 
inicial. Parece-me, que dessa forma, ficaria a questão solucionada”. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal Manuel Justino Matos Cunha, da CDU, pediu a 

palavra e disse: “Bom dia a todos. Eu não sou advogado, como tal, tenho ainda mais 

dúvidas que o senhor Presidente da Câmara, mas é assim, a CDU só responde a uma 

posição, a partir de agora, se a autarquia perguntar se queremos. Não vou responder a 

posições do CDS, do PSD ou do PS. Se a autarquia dirigir por escrito um requerimento 

à CDU, a CDU responde, agora eu, não vou subscrever nem com o PSD, nem com o 

PS, nem com o CDS, que foi quem requereu o pagamento de senhas, a dizer que não 

queremos. Porque, essa questão, nunca esteve em cima da mesa. Quem a levantou 

que descalce a bota. Ou, então, a autarquia pergunta aos partidos ou à comissão ou 

aos membros, como entendam. Eu não vou subescrever um documento que não seja 

em resposta a uma solicitação dos serviços municipais”. ---------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro da Assembleia Municipal, Carlos António Batista Feliz, do CDS-PP, pediu 

a palavra e disse: “só para esclarecer, se o CDS fez o pedido pelo membro Gonçalo 

Alves, não fui eu. E isto foi de per si. Depois de contactar o presidente da comissão 

política do CDS, diz para abdicar, portanto, também não foi uma posição minha de per 

si, foi o Presidente do CDS”. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anselmo José Martins, 1º secretário da Mesa, pediu a palavra e disse: “Sugiro que na 
próxima reunião, esta comissão delibere no  sentido de prescindir de receber as senhas 
de presença e comunicá-lo-emos, depois, à Excelentíssima Câmara”. ---------------------- 
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O membro da Assembleia Municipal, Nelson Paulo Gonçalves Montalvão, do PSD, 

pediu a palavra e disse: “Senhor Presidente, obrigado. Na sua pessoa cumprimento a 

todos os membros, para sermos rápidos. Sobre este assunto, só gostaria de referir a 

título pessoal, até porque estive presente na primeira reunião em substituição de 

membro do PSD que era o Doutor Alexandre Medeiros, no dia 24 de abril de 2018, que 

em todos os grupos de trabalho desta Assembleia em que participei, nunca recebi 

qualquer tipo de compensação. E, portanto, da minha parte e a título pessoal eu 

prescindo dessa senha, dessa reunião de trabalho da Comissão de Acompanhamento, 

portanto, prescindo. Obrigado, senhor Presidente”. ----------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente entrou-se no período antes da Ordem do Dia, tendo sido apresentadas 
duas Moções. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Moção “sem título “, o membro da Assembleia Municipal, Brigite Raquel Bazenga 
Vieira Tomás Gonçalves, do PS -. “Começou por cumprimentar todos os presentes na 
pessoa do senhor Presidente da Assembleia Municipal. ----------------------------------------- 
“Apenas uma nota inicial, que também podia ser final, esta moção, traz, naturalmente, 
a chancela do Partido Socialista, por que é da sua autoria, não obstante, é nosso desejo, 
pelo menos, nossa ambição que ela possa ser aprovada pelo pleno deste órgão. Para 
que tal ocorra, ela pode ser alterada, pelo menos, a parte em que se refere a 
apresentação pelo grupo municipal do Partido Socialista e os seus considerandos e 
passar a ser uma moção desta Assembleia Municipal”. ------------------------------------------ 
Seguidamente leu a moção: ------------------------------------------------------------------------------ 
MOÇÃO - GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA DE CHAVES --------------- 
Chaves, 27 de fevereiro de 2019 ----------------------------------------------------------------------- 
“Considerando a relevância de um modelo de desenvolvimento infraestrutural virado 
para a criação de valor no território, assente nos recursos e capacidades locais, a partir 
das características e das necessidades endógenas, favorecendo uma maior 
proximidade ao tecido empresarial, ao crescimento económico, à competitividade, ao 
investimento e ao emprego, contribuindo, assim, para a fixação e atração de população; 
Considerando que todo o interior de Portugal continental, e particularmente a região do 
Alto Tâmega, goza de uma posição privilegiada no contexto ibérico, que não tem sido 
devidamente reconhecida; ------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que na região espanhola da Galiza, junto à nossa fronteira, vivem cerca 
de 3 milhões de pessoas, sendo que importantes cidades galegas, tais como Santiago 
de Compostela, Vigo, Ourense, Pontevedra, entre outras, distam apenas entre 90 e 200 
quilómetros da região do Alto Tâmega; --------------------------------------------------------------- 
Considerando que “este interior” tem uma centralidade no mercado ibérico, devendo 
estas zonas raianas, e todo o Alto Tâmega, passarem a ser encaradas como um 
importante interface comercial; -------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que a valorização de um território da raia, como é o nosso, releva na 
afirmação da economia portuguesa no mercado ibérico, esta valorização deverá ser 
acompanhada, para que seja mais sustentável, de uma administração eficaz e mais 
descentralizada; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que passaram já 20 anos sobre a realização do referendo que impediu o 
avanço da regionalização e que o prometido desenvolvimento regional e a ambicionada 
coesão nacional ficaram por fazer; --------------------------------------------------------------------- 
Considerando que o país corre a diferentes velocidades, com atrasos estruturais 
bastante evidentes nalgumas regiões, com o litoral congestionado e o interior 
despovoado; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Considerando a necessidade de estimular formas de organização, coordenação e de 
cooperação à escala supramunicipal, tendo como objetivo uma atuação mais integrada, 
mais eficiente e eficaz ao nível do desenvolvimento económico e social das regiões, 
com sentido de compromisso estratégico a médio e longo prazo; ----------------------------- 
Considerando a forma centralista e penalizadora como os sucessivos Governos de 
Portugal têm vindo a atuar na região transmontana, com fraco investimento público; --- 
Considerando que o desaparecimento das discriminações positivas nas ex-SCUT, com 
a introdução das portagens mais caras por Km na A24, ao que acresce o recente 
chumbo pelo Parlamento das propostas de eliminação dessas mesmas portagens, 
devem gerar o ímpeto necessário para trazer de volta à discussão política o tema da 
regionalização em Portugal; ------------------------------------------------------------------------------ 
Considerando que importa repensar o modelo político e administrativo que temos para 
que o desenvolvimento económico se faça de forma mais harmoniosa ao longo de todo 
o território nacional, e particularmente nas sub-regiões transmontanas; --------------------- 
Considerando que o recentemente apresentado, e ainda em discussão política, 
Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030 não prevê qualquer projeto de 
investimento para as regiões do interior, particularmente, para a região do Alto Tâmega; 
O Grupo Municipal do Partido Socialista, reunido em Assembleia Municipal no dia 
27/02/2019, propõe: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que esta Assembleia Municipal mandate o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Chaves, atualmente também no exercício da Presidência 
do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, 
para que, no seio desta estrutura administrativa encete, com carater 
urgente, a discussão tendente à aprovação e apresentação ao Governo 
de um conjunto de investimentos que se reputem de imprescindíveis 
para a afirmação do Alto Tâmega e se destinem a serem consagrados 
no PNI 2030, presentemente em apreciação política; ------------------------- 

2. Que esta Assembleia Municipal mandate o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Chaves, atualmente também no exercício da Presidência 
do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, 
para que, no seio desta estrutura administrativa, seja aprovada uma 
deliberação, a enviar ao Governo e à Assembleia da República, 
propondo a redução progressiva das portagens em vigor da A24, até à 
sua integral eliminação; --------------------------------------------------------------- 

3. Que os diferentes partidos com representação na Assembleia da 
República façam refletir nos seus programas eleitorais a apresentar no 
ano em curso, em sede de eleições legislativas, propostas que 
contemplem a discussão política e a implementação de um modelo de 
Regionalização”. ------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Carlos Afonso de Moura Teixeira do, PSD. 
Apresentou a moção com o título “Programa Nacional de Investimentos (PNI)2030 e o 
Alto Tâmega”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Moção --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030 e o Alto Tâmega ----------------------- 

Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------- 
1. O Artigo 81.º da Constituição da República Portuguesa define como 

incumbências do Estado a coesão económica e social de todo o território, 
através do crescimento equilibrado de todas as regiões; ---------------------- 
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2. A coesão territorial é, pois, um desígnio nacional que não se compadece 
com discursos de circunstância; ------------------------------------------------------ 

3. O Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030 é um instrumento de 
coesão por excelência e visa definir os investimentos estratégicos e 
estruturantes da próxima década; ---------------------------------------------------- 

4. No âmbito da mobilidade e transportes, fatores-chave para a 
competitividade externa e coesão interna do nosso país, identifica como 
prioridade investimentos no reforço da conetividade dos territórios; -------- 

5. Todavia, dos 21.950 milhões de euros previstos aplicar em projetos nos 
setores dos transportes, energia e ambiente, ficaram excluídos, os 
investimentos em projetos rodoviários do Alto Tâmega, como a ligação de 
Boticas, Montalegre e Valpaços à A24; --------------------------------------------- 

6. Esta situação traduz a “litoralização” dos investimentos e monstra que 
coesão territorial continua a não ser uma prioridade nacional, com custos 
elevados para as populações. --------------------------------------------------------- 

Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Chaves, reunida em sessão ordinária 
em 27 de fevereiro de 2019, delibera: -------------------------------------------------------- 

1. Manifestar o descontentamento pela falta de investimentos previstos no 
Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030 para o Interior do País, 
em especial no Alto Tâmega. ---------------------------------------------------------- 

Pelo Grupo Municipal do PPD/PSD ----------------------------------------------------------- 
Carlos Afonso Teixeira --------------------------------------------------------------------------- 
Chaves, 27 de fevereiro de 2019 -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificaram-se as seguintes intervenções dos membros da Assembleia Municipal: ------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Carlos Afonso de Moura Teixeira, do PSD, pediu 
a palavra e disse: “Obviamente, vimos que a moção do Partido Socialista tem pontos 
em comum, revemo-nos nalguns considerandos e também na proposta de ação da 
moção do Partido Socialista e não vemos como não votar a favor da mesma”. ----------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Brigite Raquel Bazenga Vieira Tomás 
Gonçalves do PS, pediu a palavra e disse: “Permito-me sugerir ao grupo municipal do 
PPD/PSD a seguinte metodologia: parece-me que ao nível dos considerandos, temos 
duas moções muito semelhantes. Da nossa parte, também nos revemos inteiramente 
naqueles que foram os considerandos, aqui, agora expressos. Efetivamente a nossa 
não tem nenhum parágrafo que expresse um descontentamento. Mas esse 
descontentamento está plasmado naquilo que é a concretização depois das propostas. 
Sugeria, que, eventualmente, fizéssemos destas duas moções uma só, cuja última frase 
dos considerandos seja em coerência com o acima exposto, manifestando o 
descontentamento, propomos os três pontos que o PS já sugeriu e, assim, teríamos 
uma só moção. Não ouvimos, ainda, os demais grupos municipais, aqui representados, 
mas no ensejo de que ela possa ser um documento votado por unanimidade, deixo a 
sugestão”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Manuel Justino Matos Cunha da CDU, pediu a 
palavra e disse: “Chamava só atenção, por uma questão de metodologia, que é costume 
votar-se as moções se são aceites ou não para discussão, desta vez não foi preciso, 
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quando são dos grupos principais, há distrações, primeiro aspeto. Segundo aspeto, 
como se percebeu, começou a campanha eleitoral. Terceiro aspeto que também se 
percebeu, já temos a conjugação do PS e do PSD, de uma forma simples, que é passar 
um pano. Estes considerandos não têm uma palavra sobre estes quarenta anos em que 
PS e PSD foram governos. Foram os dois que determinaram as políticas todas. Não faz 
sentido que isto esteja aqui plasmado? O PCP apresentou recentemente na Assembleia 
da República a questão das portagens, foi chumbada, por quem? Ou seja, estas moções 
não são inócuas em termos de considerandos, não só pelo que dizem, mas, 
principalmente, pelo que omitem. Dá jeito em termos locais ao Partido Socialista e ao 
Partido Social Democrata passar um pano ao que está para trás, a situação é 
embaraçosa para o Partido Socialista, muito embaraçosa. Então, há um programa 
nacional de investimentos que não dá um tostão ao Alto Tâmega? Já ninguém fala de 
uma comissão aonde estão figuras estimadas do PS e do PSD todas metidas com as 
mãos até ao fundo sobre o que foi o sangrar das regiões do interior, já ninguém fala 
nelas? Desde o Jorge Coelho até ao Álvaro Amaro, ao Presidente da Câmara de Vila 
Real que anda meio eclipsado, já ninguém fala dessa comissão? Há alguns meses 
atrás, essa comissão ia mudar o mundo. Depois, há aspetos que são delicados. Com 
todo o à vontade, o PCP nas suas campanhas sempre que pôs regionalização, região 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, está lá tudo. Mas nós sabemos que as CIMs são a 
fuga à regionalização e nós mandatamos o Presidente da CIM, quase, para exigir a 
regionalização, mas as CIMs são a morte da regionalização, foi a estrutura que vocês, 
com muitas cambalhotas, com muitos erros, muitos disparates de Comunidades 
Intermunicipais, de Comunidade de Trás-os-Montes, de aberrações, inventaram para 
evitar a regionalização. E, portanto, gostava que houvesse mais genuinidade. Depois, é 
complexo que uma Assembleia Municipal, embora seja apenas uma proposta, que os 
partidos com representação na Assembleia façam refletir nos programas eleitorais dos 
seus partidos a apresentar no ano em curso, propostas. Com todo o à vontade, o PCP 
sempre foi transparente. Fui cabeça de lista do PCP no Distrito de Vila Real várias vezes 
e sempre lá esteve a regionalização, não só a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
quem não põe a regionalização são vocês. Agora, vem de repente, uma moção nesse 
sentido, penso que tem que haver alguma ponderação e alguma moderação. Os 
considerandos ficam, eu sei que depois o essencial é a proposta final. A CDU não pode 
votar esta proposta que, ainda para mais, dá força ao Presidente em exercício e não 
tem nada a ver com o facto de ser, neste caso, o Presidente da Câmara de Chaves, de 
uma Comunidade Intermunicipal. A CDU não se revê em nada neste modelo de 
comunidades. Nisso, reconheçam-nos a coerência”. ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Carlos Afonso de Moura Teixeira do PSD, pediu 
a palavra e disse:  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Em primeiro lugar e em resposta ao membro desta Assembleia Municipal, Manuel 
Cunha, que, sistematicamente, quando fala nos quarenta anos, tende a esquecer os 
últimos três, de partilha de responsabilidades do Partido Comunista na governação do 
País, para que também conste nos devidos pró formes. Relativamente à proposta, 
Doutora Brigite, claro que a acompanhamos, faz sentido, como jurista que é, acelerará 
o processo, claro que votaremos uma moção em conjunto”. ------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para esclarecimento, o membro da Assembleia Municipal, Brigite Raquel Bazenga 

Vieira Tomás Gonçalves do PS, pediu a palavra e disse: “Bom, desde logo, esclarecer 

aqui duas ou três coisas e dizendo que gostávamos da parte da CDU, de perceber para 

que pudessem aprovar a moção, em que sentido é que deveríamos fazer as alterações, 
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porque isso não foi expresso. Apenas foi dito que desta forma não. Pergunto, qual seria 

a forma? Admitindo que os considerandos estão em politiquês, a verdade, é que esta 

era a forma de evitar que a discussão em torno desta moção e a votação desta moção 

fosse um atribuir de culpas e de acusações onde certamente ninguém, aqui presente, 

enquanto representante das respetivas forças políticas, estará 100% ilibado ou isento 

de culpas e de responsabilidades. Depois, dizer que este é um órgão institucional, não 

necessariamente um órgão de protesto ou um órgão de manifestações ou de corte de 

autoestradas ou dessas coisas. Sendo que o Partido Socialista, o partido charneira 

deste país, é um partido da esquerda moderada. Exatamente por isso, há forças à 

esquerda do Partido Socialista e essas, sim, apelidadas pelo menos pela comunicação 

social e por alguma sociedade civil de radicais ou de forças de protesto. Aquilo que se 

pretende, é ter uma posição de força e uma posição de força institucional, porque este 

é um órgão democrático e institucional e que seja levada à instância administrativa e 

institucional que temos neste momento e que representa o Alto Tâmega, que é a 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, gostemos ou não dessa instituição, 

queiramos ou não chamá-la de mais ou menos democrática, a verdade é que não nos 

vamos perder nesses considerandos, a verdade é que é o que temos neste momento. 

Já não temos governo civil, porque senão, também, se calhar, poderíamos fazer chegar 

alguma coisa a um governo civil ou a um governador civil e, portanto, o órgão e a 

entidade institucional e administrativa que neste momento temos supramunicipal, é esta. 

E, dizendo uma coisa que, obviamente, não deverá ser, pelo menos, desta forma 

expressa junto de outras Assembleias Municipais do Alto Tâmega. A verdade, é que 

creio que não será presunçoso nem deselegante pelo menos, aqui, entre nós 

assumirmos que Chaves e este Concelho geopoliticamente e geoestratégicamente tem 

que se afirmar como o Concelho líder desta sub-região do Alto Tâmega. Se queremos 

chegar a algum lado e, efetivamente, chegar com ganho e com probabilidade de 

conquista, temos que fazê-lo desta forma, agregando os outros concelhos e sendo os 

timoneiros da voz da sub-região do alto Tâmega. Era isto”. -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro da Assembleia Municipal, Carlos António Batista Feliz do CDS-PP, pediu 

a palavra e disse: “É só para dizer que a posição do CDS é a favor dessa moção 

conjunta e, também, não deixa de fazer, aqui, um comentário ao membro desta 

Assembleia Municipal, Manuel Cunha, que de facto, diz “o PS e o PSD quando são 

governos e o CDS”, mas ainda há dias, vi um líder do partido do doutor Manuel Cunha 

em 9 páginas contestar 22 vezes o PS. Portanto, vocês fazem uma parceria, vocês 

parecem namorados zangados, mas à noite fazem as pazes. Obrigado.” ------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Manuel Justino Matos Cunha, da CDU, pediu a 

palavra e disse: “Ia fazer uma analogia com a violência doméstica, que ia ser, 

possivelmente tão infeliz que é melhor não a fazer. Em relação à proposta em concreto 

sobre as portagens, esta Assembleia já tomou 500 decisões e esta, é mais uma. Não 

me parece que mude rigorosamente nada, estranho que o Partido Socialista a repesque 

em cima de ano eleitoral, quando há vários anos atrás a poderia ter implementado. Eu 

acho que a redação em relação aos partidos e em relação à regionalização, acho bem 

que o tema da regionalização volte a estar no debate, acho que sim, mais do que isso, 

parece-me exagerado. Em relação ao primeiro ponto, não vejo por que razão esta 

Assembleia não mandate o Presidente da Câmara como Presidente da Câmara, dado 

que esta Assembleia foi eleita pelos munícipes do Concelho de Chaves e em relação 
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ao Concelho de Chaves expresse todo o protesto e que depois na Comunidade 

Intermunicipal farão como entenderem. Nós somos Assembleia Municipal, não somos 

da CIM, somos do Concelho de Chaves. Mandatar o Presidente da Câmara para fazer 

todas as intervenções, não me parece que seja por aí que as coisas não possam ser 

discutidas. Mais uma vez digo, que nestes considerandos deviam estar referências a 

todos os governos e nós não nos excluímos. Nós não veríamos com bons olhos, e repito, 

de mandatar a CIM, mandatar este Presidente da Câmara para defender os eleitos da 

sua autarquia. Quanto a desafiar os partidos a debaterem a regionalização na próxima 

campanha eleitoral, a nós não nos afeta nada, pois sempre a debatemos, quem não a 

quis debater, foram os outros”. -------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para esclarecimento, o membro da Assembleia Municipal, Brigite Raquel Bazenga 

Vieira Tomás Gonçalves do PS, pediu a palavra e disse: “Se bem percebi a proposta 

do membro desta Assembleia Municipal Manuel Cunha, em representação do grupo 

municipal da CDU pareceu-me que conseguiremos ter esta moção aprovada por 

unanimidade, no caso de ela consagrar, também, relativamente às SCUT, uma posição 

de força ou de protesto deste Órgão Municipal. Quanto ao Partido Socialista, autor da 

moção, estamos abertos a isso, não vemos isso com estranheza, ou cumulativamente 

ou em alternativa, ou seja, não esgotando, ou não deixando de parte a possibilidade, 

porque entendemos que ela é importante no sentido de dar força supramunicipal a este 

tema, levar, também, este assunto a discussão no seio da CIM. Claro que uma tomada 

de posição no seio da CIM relativamente às portagens na A24, não exclui que nós Órgão 

Municipal, autonomamente, também possamos manifestar esse desagrado. Quanto a 

nós é curto, é pouco, ficarmo-nos apenas pelas manifestações de desagrado e, por isso, 

trouxemos uma moção que em nosso modesto entender, vai um pouquinho mais além 

do que a expressão e a manifestação do desagrado pura e simplesmente”. --------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em virtude de o conteúdo das duas moções serem muito semelhantes, foi aceite pelos 
dois Grupos Municipais que fosse a votação uma só moção com as alterações 
solicitadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encerrou o debate o Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, para esclarecer. ------- 
“Renovo os cumprimentos a todos. Acho que a questão, eu permiti-me suscitar esta 

intenção de participação, porque a questão é verdadeiramente importante. Estamos a 

falar do teor de duas moções, estas duas moções, sobretudo, o que querem por em 

evidência, é esta falta de coesão e esta falta de atenção da administração central 

relativamente a todo o interior. Nós estamos, naturalmente, a falar desta região de Trás-

os-Montes, em particular do Alto Tâmega e nós, de uma forma mais egoística, no 

concelho de chaves. Mas a verdade, é que na minha perspetival, falta ter uma visão 

mais coerente, mais integrada, mais consistente e de uma solidariedade inter-regional, 

que falta ainda concretizar. Entendemos nós, entendemos todos, que efetivamente a 

administração central, pese embora, um conjunto de relevantes investimentos que 

foram feitos no pós 25 de abril, nós não podemos deixar de considerar que, 

efetivamente, depois do 25 de abril, em todo o Portugal, inclusivamente as regiões mais 

periféricas nas quais se insere a nossa, houve um conjunto de investimentos muito 

importantes na rodovia, nas infraestruturas, na água, no saneamento, na eletricidade, 

enfim, é verdade que houve aí um progresso muito importante. O que nós entendemos, 

é que o investimento não foi equilibrado. Ou seja, era importante para que nós 

pudéssemos compensar este desfasamento relativamente aos índices de 
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desenvolvimento das zonas mais populosas, das ditas mais desenvolvidas, sobretudo 

as grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, também do Minho, também do 

Algarve e de algumas zonas do centro, tal como Aveiro e, portanto, entendemos nós 

que o estado, enquanto garante desta coesão territorial e coesão social, era importante 

que desse sinais, que efetivamente, está preocupado com o interior, preocupado com a 

demografia e preocupado, naturalmente, com a economia. E, portanto, era expectável 

para todos, para nós também que, efetivamente, agora que temos um governo, 

suportado por todos os partidos à esquerda, quando tomou esta decisão, na minha 

perspetiva meritória, de apresentar um plano, um programa a 10 anos que pudesse 

identificar um conjunto de investimentos relevantes, verdadeiramente estruturantes para 

o todo nacional, o fizesse em discussão na Assembleia da República para que não 

acontecesse o que aconteceu no passado, em que cada governo mudava 

sistematicamente as prioridades e isso é indesejável. E, também, cada governo não 

conseguiu verdadeiramente ter uma taxa de execução dos investimentos que seja 

aceitável. Portanto, a metodologia e a proposta pareceram-me absolutamente 

interessantes e, também, com uma nota particular, é que o programa nacional de 

investimentos para ter validade, terá que ser aprovado por maioria qualificada, o que 

significa que, naturalmente, terá que ter os votos a favor do Partido Socialista e do 

Partido Social Democrata. Agora, para nós, foi uma estranheza e, uma estranheza muito 

negativa, perceber que este plano que tem, enfim, uns milhões quase ensurdecedores, 

a verdade é que todo o investimento que lá está previsto e, sobretudo, em duas ou três 

áreas, não houve nenhuma sinalização para as regiões do interior nas quais, também, 

se insere o Alto Tâmega e, por isso, é absolutamente censurável e criticável por muitas 

razões. Mas deixo aqui duas: primeiro, porque deixa de fora, apaga do todo nacional, 

um território absolutamente essencial, nós não somos um país assim tão grande, mas, 

ao mesmo tempo, também cria aqui um outro problema, é que, este programa, a ser 

aprovado, vai secar todo o financiamento nos próximos 10 anos. Ou seja, se este plano 

vai ser financiado por fundos comunitários, mas também, na componente nacional, por 

orçamentos nacionais, significa que, neste período de 10 anos, não haverá nenhuma 

capacidade de investimento para nenhum governo que queira fazer obras de alguma 

dimensão nalgum território que, por ventura, entenda que carece desse investimento. 

E, portanto, isto é absolutamente crítico. Este documento e eu apelei e tenho apelado 

aos senhores deputados, em particular aqueles que representam o círculo de Vila Real, 

para que se unam, para que efetivamente demostrem a importância que é para toda 

esta região, alguns investimentos. Nós, eu quando falo de nós, falo da comunidade 

intermunicipal, tivemos a oportunidade de apresentar um documento escrito, fizemos 

um documento escrito apenas com 5 páginas, é verdade que quisemos fazer um 

documento escrito com 5 páginas para que não fosse muito maçudo para que o 

pudessem ler. Identificámos nesse documento alguns investimentos, absolutamente, 

indispensáveis para o nosso futuro coletivo. Apresentámos nas várias áreas, naquelas 

que nós sabíamos que iam ser a tónica de incidência do PNI, um conjunto de propostas, 

sendo certo que nós sabíamos que as propostas que nós apresentássemos, tinham que 

ter no mínimo um investimento estimado superior a 75 milhões. Nós não percebemos 

porque são 75 milhões e não são 50 milhões. Mas, de qualquer das formas, na área da 

mobilidade e dos transportes, identificámos dois ou três investimentos, absolutamente, 

essenciais. Nesta perspetiva, numa lógica de solidariedade territorial, a nível da sub-

região do Alto Tâmega, foi fazer as ligações que fazem falta que vai de uma linha 

transversal de Montalegre a Valpaços para que pudessem fazer uma ligação adequada 
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à A24, à A7, à A5 e à A52 Espanhola, mas também de Boticas que, também, de alguma 

forma, precisa de uma ligação. Entendíamos e entendemos que isso é fundamental ao 

nível da rodovia. Mas também entendíamos e entendemos que, neste âmbito, era 

fundamental que o governo, ou que o PNI assinalasse, apesar de não ser um 

investimento, que identificasse uma meta no sentido de que, progressivamente, aquilo 

que é um fator financeiro e fiscal à mobilidade como são, naturalmente, as portagens 

nas scuts, deviam ser progressivamente eliminadas num horizonte temporal definido, 

mas, desde já, progressivamente reduzidas as respetivas portagens. Neste âmbito, 

foram estas duas medidas que apresentámos que nos faziam todo o sentido. Mas, 

também, apresentámos algumas propostas, no âmbito das ações climáticas, da energia, 

no âmbito do ambiente, no ciclo urbano da água, também na transição da economia 

circular, enfim, apresentámos um conjunto de propostas que são aquelas que nós 

entendíamos e entendemos que são fundamentais para resolver alguns problemas nas 

áreas que são as nossas áreas de relevância, ligadas aos recursos naturais. Mas 

identificamos também, aquilo que seria um sinal importante nesta lógica de afirmação 

de Portugal, num contexto europeu e, particularmente, no contexto Peninsular, a 

questão da cooperação transfronteiriça. Se, verdadeiramente, nós queremos apostar no 

mercado ibérico, então nós temos que apostar em investimento transfronteiriço que 

tenha essa capacidade. E, uma das propostas, que nós apresentámos foi, efetivamente, 

fazer da cooperação transfronteiriça um laboratório de afirmação do nosso potencial 

exportador. E, não só nos domínios mais tradicionais em que já existem algumas 

experiências na Eurocidade, ou na Eurocidade de Valença, também, por exemplo, na 

cooperação transfronteiriça, no ambiente, na proteção civil, na área cultural e 

desportiva, mas quiçá, porque não pensarmos em áreas de acolhimento empresarial 

transfronteiriças. Porque não? É esta, uma proposta que nos parece que fazia e faz 

sentido numa lógica de afirmação desta região. E, também, por último, apesar de não 

estar escrito no nosso documento, agora vamos acrescentar, vamos melhorá-lo, é a 

questão do reforço da potência elétrica, porque, para mim, foi uma surpresa perceber 

que, efetivamente, nós temos um problema de tensão elétrica nesta região que faz com 

que algumas empresas de razoável dimensão, não se possam instalar nestas regiões, 

porque não temos potência elétrica. E, pelos vistos, é um problema nacional e, portanto, 

também aí escrevemos à guisa da apresentação da proposta anterior, dessa tal área de 

acolhimento empresarial transfronteiriça, feita entre investimento português e galego, 

neste caso concreto, também, o reforço da potência elétrica. Foi isso que nós fizemos 

e entendíamos e entendemos nós que, de facto, o PNI é o momento decisivo e é, de 

facto, um documento estruturante relativamente aos quais, independentemente, do 

nosso passado ou da nossa filiação político/partidária, acho que temos que estar 

convictos que este, sim, é um documento absolutamente decisivo e, portanto, se 

acontecer efetivamente uma situação de não haver a inscrição dum investimento neste 

programa, penso que, de facto, está dado um sinal pelos partidos PS e PSD de 

abandono do interior. Penso que é isso, é assim que temos que reiterar isso e é assim 

que nós diremos, é assim que eu direi. Vamos pedir audiências ao senhor primeiro-

ministro, ao ministro do equipamento, ao ministro do ambiente, ao ministro economia e 

é isto que vamos dizer, de forma clara e de forma muito afirmativa, é que, efetivamente, 

não é aceitável que regiões do interior e, em particular, a nossa porque, também é 

verdade que se é reconhecido que há regiões que têm, independentemente do indicador 

que nós utilizemos do PIB per capita, do índice sintético de desenvolvimento regional, 

de outro qualquer critério que nós, eventualmente, usemos, a verdade é que há 
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territórios nos quais as respetivas populações têm menos rendimento. Eu acho que a 

única forma de isso ser corrigido, é através de políticas públicas, de investimento 

público. É isso que nós reclamamos, é isso que nós desejamos e, portanto, eu, como é 

óbvio, não vou votar essas moções, mas posso dizer que me revejo em ambas e que, 

efetivamente, essa deve ser a nossa motivação para que nós possamos de forma 

afirmativa, de forma muito entusiástica condenar essa proposta e reivindicar uma maior 

coesão, políticas mais solidárias para o interior, porque entendemos que isso é 

fundamental, porque de outra forma, porventura, a situação difícil que nós hoje vivemos, 

se pode ainda agudizar mais. Obrigado”. ------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Brigite Raquel Bazenga Vieira Tomás 
Gonçalves do PS, pediu a palavra e disse:  “Aquilo que foi consensualizado entre os 
grupos municipais do PS e do PSD de forma a levarmos apenas uma moção a votação, 
foi o seguinte: acrescentar no texto da moção do Partido Socialista um antepenúltimo 
considerando, portanto, o último considerando da moção do Partido Socialista é o que 
se refere ao PNI, à ausência de projetos de investimento para as regiões do interior e, 
antes desse considerando, acrescentar um outro que corresponde ao considerando 
número 5 da moção que o PSD havia apresentado e que diz o seguinte: “Considerando 
que dos 21.950 milhões de euros previstos pelo Governo aplicar em projetos nos setores 
dos transportes, energia e ambiente, os investimentos em projetos rodoviários do Alto 
Tâmega, como a ligação de Boticas, Montalegre e Valpaços à A24 ficaram excluídos do 
Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, recentemente apresentado e, ainda, 
em discussão política”; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Este era um projeto concreto que havia sido proposto e que não foi contemplado no PNI 

e no qual o Partido Socialista se revê, também, para que possa integrar os 

considerandos da moção e julgo não estar a cometer nenhum lapso. Desta forma temos 

uma moção conjunta, apresentada pelo menos por estas duas forças partidárias e 

contando também, desde já, com a aprovação do CDS-PP. Volto a reforçar que daquilo 

que depreendi da posição da CDU, esta moção mereceria a sua aprovação, caso, 

relativamente às portagens, contemplasse uma expressão de descontentamento ou 

uma posição de força deste Órgão Municipal e reiterar a nossa abertura para que essa 

mensagem ou esse considerando ou essa proposta possa ser incluída. Obrigada”. ----- 

MOÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CHAVES ----------------------------------------------------------- 
Chaves, 27 de fevereiro de 2019 ------------------------------------------------------------------------ 
Considerando a relevância de um modelo de desenvolvimento infraestrutural virado para 
a criação de valor no território, assente nos recursos e capacidades locais, a partir das 
características e das necessidades endógenas, favorecendo uma maior proximidade ao 
tecido empresarial, ao crescimento económico, à competitividade, ao investimento e ao 
emprego, contribuindo, assim, para a fixação e atração de população; ---------------------- 
Considerando que todo o interior de Portugal continental, e particularmente a região do 
Alto Tâmega, goza de uma posição privilegiada no contexto ibérico, que não tem sido 
devidamente reconhecida; -------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que na região espanhola da Galiza, junto à nossa fronteira, vivem cerca 
de 3 milhões de pessoas, sendo que importantes cidades galegas, tais como Santiago 
de Compostela, Vigo, Ourense, Pontevedra, entre outras, distam apenas entre 90 e 200 
quilómetros da região do Alto Tâmega; --------------------------------------------------------------- 
Considerando que “este interior” tem uma centralidade no mercado ibérico, devendo 
estas zonas raianas, e todo o Alto Tâmega, passarem a ser encaradas como um 
importante interface comercial; -------------------------------------------------------------------------- 
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Considerando que a valorização de um território da raia, como é o nosso, releva na 
afirmação da economia portuguesa no mercado ibérico, esta valorização deverá ser 
acompanhada, para que seja mais sustentável, de uma administração eficaz e mais 
descentralizada; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que passaram já 20 anos sobre a realização do referendo que impediu o 
avanço da regionalização e que o prometido desenvolvimento regional e a ambicionada 
coesão nacional ficaram por fazer; --------------------------------------------------------------------- 
Considerando que o país corre a diferentes velocidades, com atrasos estruturais 
bastante evidentes nalgumas regiões, com o litoral congestionado e o interior 
despovoado; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando a necessidade de estimular formas de organização, coordenação e de 
cooperação à escala supramunicipal, tendo como objetivo uma atuação mais integrada, 
mais eficiente e eficaz ao nível do desenvolvimento económico e social das regiões, 
com sentido de compromisso estratégico a médio e longo prazo; ----------------------------- 
Considerando a forma centralista e penalizadora como os sucessivos Governos de 
Portugal têm vindo a atuar na região transmontana, com fraco investimento público; ---  
Considerando que o desaparecimento das discriminações positivas nas ex-SCUT, com 
a introdução das portagens mais caras por Km na A24, ao que acresce o recente 
chumbo pelo Parlamento das propostas de eliminação dessas mesmas portagens, 
devem gerar o ímpeto necessário para trazer de volta à discussão política o tema da 
regionalização em Portugal; ----------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que importa repensar o modelo político e administrativo que temos para 
que o desenvolvimento económico se faça de forma mais harmoniosa ao longo de todo 
o território nacional, e particularmente nas sub-regiões transmontanas; --------------------- 
Considerando que dos 21.950 milhões de euros previstos pelo Governo aplicar 
em projetos nos setores dos transportes, energia e ambiente, os investimentos 
em projetos rodoviários do Alto Tâmega, como a ligação de Boticas, Montalegre 
e Valpaços à A24 ficaram excluídos do Programa Nacional de Investimentos (PNI) 
2030, recentemente apresentado, e ainda em discussão política; ----------------------- 
Considerando que, desta feita, o referido Programa Nacional de Investimentos (PNI) 
2030 não prevê qualquer projeto de investimento para as regiões do interior, 
particularmente, para a região do Alto Tâmega; ---------------------------------------------------- 
Os Grupos Municipais do PS, PSD/PPD, CDS/PP e CDU, reunidos em Assembleia 
Municipal, no dia 27/02/2019, propõem: -------------------------------------------------------------- 

1. Que esta Assembleia Municipal mandate o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Chaves, atualmente também no exercício da 
Presidência do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal 
do Alto Tâmega, para que, no seio desta estrutura administrativa 
encete, com carater urgente, a discussão tendente à aprovação e 
apresentação ao Governo de um conjunto de investimentos que se 
reputem de imprescindíveis para a afirmação do Alto Tâmega e se 
destinem a serem consagrados no PNI 2030, presentemente em 
apreciação política;  --------------------------------------------------------------- 

2. Que esta Assembleia Municipal mandate o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Chaves, atualmente também no exercício da 
Presidência do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal 
do Alto Tâmega, para que, no seio desta estrutura administrativa, 
seja aprovada uma deliberação, a enviar ao Governo e à Assembleia 
da República, propondo a redução progressiva das portagens em 
vigor da A24, até à sua integral eliminação; -------------------------------- 
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3. Que os diferentes partidos com representação na Assembleia da 
República façam refletir nos seus programas eleitorais a apresentar 
no ano em curso, em sede de eleições legislativas, propostas que 
contemplem a discussão política e a implementação de um modelo 
de Regionalização”. --------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Manuel Justino Matos Cunha da CDU, pediu a 

palavra e disse: “Exatamente, no sentido de que independentemente das 

responsabilidades que a CDU reafirma aqui no passado e ao ponto a que chegámos, 

também, achamos que a situação do PNI 20/30 com todas as consequências que tem 

estruturais para o futuro, achamos que, apesar de ser a enésima vez e ainda há pouco 

tempo o PCP apresentou na Assembleia e foi chumbada a abolição das portagens, não 

só na A24, porque nós não podemos, sempre, fechar-nos no nosso pequeno universo, 

mas olharmos a todo o interior. Continuamos a achar que a questão da regionalização, 

até há pouco tempo, éramos um partido isolado e agora estamos a ver a questão em 

discussão. Para dar força à posição, votaremos favoravelmente”. ---------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posta à votação, a moção foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 1– Aprovação de atas das sessões anteriores. ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A ata número cinco, referente à sessão ordinária realizada no passado dia 19 de 
dezembro de 2018, foi colocada à discussão, dispensando-se a sua leitura, em virtude 
de ter sido distribuída a todos os membros desta Assembleia ---------------------------------- 
Posta à votação foi aprovada por unanimidade. Três membros desta Assembleia não 
participaram na votação pelo facto de não terem estado presentes na sessão a que a 
ata se refere. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ata número um, referente à sessão extraordinária realizada no passado dia 30 de 
janeiro de 2019, foi colocada à discussão, dispensando-se a sua leitura, em virtude de 
ter sido distribuída a todos os membros desta Assembleia. -------------------------------------
Posta à votação foi aprovada por unanimidade. Cinco membros desta Assembleia não 
participaram na votação pelo facto de não terem estado presentes na sessão a que a 
ata se refere. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 2 - Informação prestada pelo senhor Presidente da Câmara ------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos regulamentares a informação foi apresentada previamente por escrito. ----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguiram-se as intervenções dos membros da Assembleia Municipal: ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Rui Miguel Alves Sousa Pinheiro do PS, pediu 
a palavra e disse: “Muito obrigado senhor Presidente. Cumprimento vossa excelência e 
na sua pessoa cumprimento todos os presentes. Relativamente à atividade relevante do 
senhor Presidente da Câmara Municipal de Chaves, o grupo municipal do PS vem pelo 
presente, pedir esclarecimentos em relação a dois pontos que constam desta mesma 
informação. Em relação à questão que aqui é abordada, que no dia 23 de janeiro, o 
senhor Presidente da Câmara, teve uma reunião de trabalho com a Comissão Executiva 
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do Fundo de Apoio à Inovação em Lisboa para preparação da candidatura de 
aproveitamento geotérmico para a criação de rede de calor no Município de Chaves. 
Esta questão, é assaz  pertinente, uma vez que, segundo aquilo que já foi possível 
averiguarmos, trata-se de um projeto inovador que em Portugal Continental e, neste 
momento, tanto quanto sabemos não tem paralelo e, assim sendo, dada a importância, 
dada a estruturalidade deste processo e dado o facto de, pelo menos a nós, nos parecer 
que vai incidir sobre a temática da água que terá que ser uma das nossas joias da coroa 
para o desenvolvimento da região, vimos solicitar ao senhor Presidente que esclareça 
esta Assembleia e o público em geral em relação ao teor desta mesma candidatura de 
aproveitamento geotérmico. Em que é que consiste? Quais os passos? Qual a sua 
estruturação? E aquilo que nos poderá adiantar? Pretendemos, também, um 
esclarecimento em relação aos números de visitantes e outros elementos de que a 
Câmara já possa dispor, relativos ao Certame Gastronómico “Sabores de Chaves, 
2019”, realizado na Cidade de Chaves”. -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Manuel Justino Matos Cunha da CDU, pediu a 
palavra e disse: “primeira questão, é exatamente o primeiro ponto, o programa de apoio 
ao acesso à habitação se se pudesse concretizar, em que é que este programa de apoio 
ao acesso à habitação se vai traduzir no município de chaves? Segunda questão, em 
relação à Assembleia, embora eu entenda que não é exatamente a mesma coisa da 
Associação Promotora do Ensino Profissional em Chaves, se era possível dar alguma 
informação concreta, percebendo eu, porque não é a mesma questão, que estamos a 
falar sobre a evolução daquilo que se tem designado como escola de enfermagem, qual 
é o projeto? o ponto de situação?  Falou-se da intervenção da Cruz Vermelha, em que 
ponto estamos na atualidade da cooperação ou não do Instituto Politécnico de 
Bragança? Finalmente, chamar a atenção que não está, mais uma vez, na atividade 
relevante do senhor Presidente da Câmara, é uma solicitação, se quiserem uma 
promessa do senhor Presidente da Câmara, julgo que em setembro, iria ouvir os grupos 
municipais, não sei se designou assim, ou os partidos políticos, sobre a situação do 
Centro Hospitalar, para finalmente tomar uma opção. Continua a não estar na atividade, 
nós não fomos, ainda, convocados, não sei se o PSD foi, não sei se o PS foi, não sei se 
o CDS foi. Provavelmente estará para mudar ou para ser renovado o Conselho de 
Administração, se mudar volta tudo ao principio e chegamos às eleições para a 
Assembleia da República, bem sei que não são Autárquicas, sem que se tenha feito um 
ponto da situação da parte da Câmara, de uma posição pública firme sobre a questão 
do Hospital de Chaves, em nome de uma recolha de informação, peço desculpa se 
interpreto mal, mas que neste momento só está nas mãos da Câmara, do senhor 
Presidente, chamar os partidos para os ouvir. Desde setembro que estamos à espera 
disso”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Brigite Raquel Bazenga Vieira Tomás 
Gonçalves, do PS, pediu a palavra e disse: “Obrigada, senhor Presidente. Apenas uma 
breve questão, a propósito de uma menção na agenda do senhor Presidente, terá 
ocorrido no dia 17 de fevereiro uma reunião com a população de Soutelinho da Raia 
para apresentação do projeto de requalificação do troço da EM 508 entre Soutelinho da 
Raia e o limite do Concelho. Pelo que percebemos, tratar-se-á de um troço ou de uma 
parte da Estrada Municipal que faz a ligação a Montalegre, julgamos ser essa, mas 
gostávamos de ter essa confirmação. Também, de que troço ou de que distância 
estamos a falar e, já agora, se for possível, desde já em termos de calendário a 
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antecipação ou a informação de quando é que esta obra se iniciará ou de quando é que 
está previsto estar concluída? Agradecíamos essa informação” ------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro usou da palavra para esclarecer e 
responder às questões que lhe foram colocadas. -------------------------------------------------- 
“Muito bom dia, novamente. Relativamente às questões que foram sendo suscitadas no 
sentido da explicitação, enfim, do objeto e do âmbito das várias iniciativas e reuniões 
que foram realizadas. Começarei, naturalmente, por aquilo que foram as intervenções 
dos membros desta Assembleia Municipal. Começando pelo membro desta Assembleia, 
Rui Pinheiro, que colocou questões relativamente à rede de calor. Efetivamente, no final 
do ano passado já tinha dado nota aqui, penso que em dois ou três momentos, sobre a 
possibilidade de podermos candidatar um projeto ao fundo de apoio à inovação que é 
um fundo que está ligado ao financiamento de projetos ligados às questões energéticas. 
É um fundo que permitiria fazer em Portugal Continental uma experiência, enfim, alguns 
projetos pilotos no que diz respeito ao aproveitamento da geotermia. Nesse âmbito, 
desenhámos um projeto, construímos um projeto. Esse projeto estava elaborado, a 
candidatura estava preparada, entretanto, tivemos uma reunião com a participação dos 
técnicos municipais, a empresa que contratámos para o efeito e os técnicos deste fundo 
para que pudéssemos fazer uma abordagem sobre alguns aspetos que, porventura, não 
estivessem suficientemente claros para que a formalização da candidatura que já 
aconteceu, aconteceu na semana passada, a seguir pudessem, eventualmente, ser 
supridos para que, efetivamente, a apreciação pudesse ser mais célere e o mais 
favorável possível. Efetivamente, o que se pretende com esta candidatura, é fazer uma 
ampliação da rede de calor, como vocês já sabem, há neste momento dez edifícios que 
já são fornecidos com calor, cuja fonte é a geotermia e o que nós pretendíamos e 
pretendemos é criar uma rede de calor na zona urbana. A proposta pretende criar uma 
rede de aproveitamento dos recursos geotérmicos de baixa entalpia e pretende 
beneficiar no conjunto 24 edifícios, 24 edifícios públicos e privados. Quisemos, 
naturalmente, associar a esta candidatura os hotéis, quisemos também comprometê-
los, no sentido de poderem vir a ser beneficiados por essa fonte de energia renovável, 
designadamente: o Hotel Aquae Flávia que neste momento já está, o hotel geriátrico já 
está, mais o Ibis Styles, a Muralha, o Trajano, o Petrus, no sentido que nós pudéssemos 
juntar aos 3 que já existem, mais 21, perfazendo um total de 24 edifícios. É um 
investimento que anda na casa dos 900.000 €. Pretenderia, grosso modo, que nós 
criássemos uma rede que viesse desde o ponto da captação até à Praça de Camões, 
da Praça de Camões descesse a Ladeira da Brecha e depois descesse pela Rua de 
Santo António. Com esta solução nós podemos fornecer não só o Hotel da muralha, os 
Paços do Município, os Paços dos Duques de Bragança, eventualmente, a Santa Casa 
da Misericórdia, se assim o desejasse, a própria Igreja Matriz, se assim o desejasse, o 
Arquivo Municipal, o edifício do antigo Pólis da Câmara Municipal, A Escola Secundária 
Fernão de Magalhães, se assim o desejasse, a Biblioteca, logo a seguir, o Hotel Trajano, 
também o edifício do antigo Cineteatro que será requalificado e, desta forma, poder, 
porventura, levá-lo ao MACNA. É um projeto que está apresentado, é suposto até ao 
mês de abril ou maio termos uma decisão, é um projeto cujo prazo de execução andará 
nos 12 meses e que, naturalmente, possibilitará poupanças muito interessantes, mas, 
sobretudo, também é uma oportunidade de valorização do nosso valioso recurso, a 
água. O recurso água que nós queremos valorizar e, como sabem, constitui o elemento 
central, agregador, mas também mobilizador da estratégia de desenvolvimento do Alto 
Tâmega, não é só de Chaves, é do Alto Tâmega, aliás, está expressa no documento 
que foi elaborado no âmbito da CIM, nas várias dimensões. É esta, mais uma dimensão, 
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a da dimensão energética que nos parece muito importante e que, naturalmente, seria 
ligada, numa lógica de investigação, àquilo que será o próprio Aquae Valor, o centro 
tecnológico da água. A nossa expectativa é que de acordo com o aviso daquilo que são 
os critérios de avaliação, a nossa expectativa é muito positiva e significa que estamos à 
espera de uma decisão favorável. Entendemos, por aquilo que são os critérios de 
apreciação que, provavelmente, será um dos projetos apoiados, pois, de acordo com os 
critérios, teríamos todas as condições para sermos financiados com a particularidade 
de estarmos a falar de um financiamento a 100% de fundo perdido. E, portanto, é uma 
oportunidade excecional, que não podíamos deixar de considerar. Depois, relativamente 
à questão dos Sabores de Chaves e ao número visitantes, como sabem e nós temos 
esse dever de ofício, todos os concelhos, todas as localidades quando têm um certame, 
um evento ou uma feira, indiciam como o número de visitantes um número mais ou 
menos aleatório. Nós temos vindo a fazer algum trabalho que ainda não é 
suficientemente seguro para nós podermos com certeza dar esse número, mas 
começámos a fazer um trabalho no sentido de identificar quantos visitantes nós temos, 
sobretudo no espaço da feira, mas também, de onde é que são oriundos e qual é a sua 
impressão da feira. Esse trabalho não está, ainda, concluído. Também é verdade que 
este ano em função daquilo que foi o próprio formato de animação exterior da feira, 
houve, e como perceberam, uma animação e uma moldura humana muito interessante 
que queremos continuar, mas não tenho, ainda, um número exato para lhe fornecer e, 
portanto, não o vou fazer, porque poderia, eventualmente, estar a fugir à realidade e eu 
não o quero fazer, Sendo certo que aquilo que foi a perceção que nós tivemos, é que, 
de facto, pela circunstância de nós termos tido uns dias muito abertos, com muito sol, 
com a particularidade, também, de termos tido um atrativo de animação externa, ligada 
à presença da TVI, foi mais um motivo para que as pessoas se deslocassem ao espaço 
da feira, Queremos que seja um espaço de animação e de convívio, é isso que se 
pretende, ao mesmo tempo que, naturalmente, os próprios expositores/vendedores 
concretizem a sua ambição que é venderem os seus produtos. O feedback que nós 
temos relativamente aos produtores, porque já foi feita uma reunião na sequência dessa 
feira, aquilo que eles nos transmitiram, foi muito positivo. Naturalmente que há aspetos 
que temos que melhorar. Há um aspeto que nós não conseguimos concretizar no 
imediato que é o espaço físico para a realização da própria feira. Esse, nós, no imediato, 
não conseguimos resolver, mas quanto a alguns aspetos funcionais de arrumação, de 
enquadramento e outros aspetos de logística e até de promoção, com certeza que 
tomámos boa nota daquilo que nos foi dito, porque o que nós queremos 
fundamentalmente, é que seja um espaço de promoção, de afirmação e de valorização 
dos nossos produtos, ao mesmo tempo que, também, damos nota daquilo que são os 
nossos recursos cimeiros e aquilo que é o nosso potencial gastronómico, turístico, 
monumental, paisagístico, é o essencial nestes certamos que, sobretudo, são montras. 
Depois, relativamente às duas outras questões que me foram colocadas: O programa 
de acesso à habitação é um programa que foi desenhado pela Secretaria de Estado da 
Habitação, tivemos uma reunião com a senhora secretária de estado, no sentido de 
perceber adequadamente que tipo de prioridades pretendem, definir e, sobretudo, 
perceber exatamente quais seriam as ações que nós teríamos que desenvolver. Este 
programa que se chama o 1º direito, pretende identificar todas as situações em que as 
pessoas, os cidadãos e os respetivos agregados familiares estejam a residir em 
habitações que não tenham condições mínimas de habitabilidade e a lógica é identificá-
las, fazer a sua caracterização e depois encontrar soluções. Soluções diferentes daquilo 
que foram no passado, porque as respostas não passam muito pela criação e 
construção de bairros sociais, mas sim, sobretudo, pela manutenção das pessoas no 
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seu contexto territorial e familiar. O que nós estamos neste momento a desenvolver, são 
os estudos necessários, o diagnóstico necessário. Já apresentámos um plano de ação 
e a seguir faremos uma candidatura. O nosso objetivo era que pudéssemos, os 
senhores presidentes de junta vão ser contactados no sentido de identificarem nas 
respetivas localidades situações de concidadãos que tenham habitações que careçam 
de uma intervenção, naturalmente numa lógica sustentável, para que depois se possa 
construir uma proposta que possa, eventualmente, conduzir a médio prazo a algumas 
intervenções no sentido de podermos ter melhor respostas, sendo certo que nalguns 
casos, poderá passar por aquisição de casas em ruínas ou em situação deficitária e 
poderem ser colocadas depois no mercado de arrendamento e serem disponibilizadas 
aos cidadãos. Entendemos que, porventura, nas aldeias, mas também na cidade, 
designadamente na zona histórica, mas noutros espaços podemos identificar algumas 
habitações que nós poderemos comprar, para depois destinar à habitação desta 
natureza e quisemos também saber se poderíamos de, alguma forma, intervir em 
edificado que não é público, estou-me a referir particularmente ao bairro dos fortes, 
designado o bairro verde, no sentido de perceber se havia algum instrumento e alguma 
solução que nos permita, por exemplo, fazer a substituição da respetiva cobertura e ao 
mesmo tempo melhorar algumas infraestruturas que, neste momento, estão muito 
danificadas nas partes comuns, mas sobretudo, no que diz respeito às condutas de água 
e de saneamento e outras infraestruturas. E, portanto, neste momento a expectativa é 
elevada, mas de qualquer das formas temos que esperar primeiro pelo documento do 
plano de ação e a seguir, naturalmente, pela respetiva candidatura para perceber se, 
efetivamente, teremos condições ou não de avançar para algum investimento nesse 
domínio, sendo certo e já perceberam que quer no orçamento e no PPI de 2019, mas 
também, no orçamento de 2020, a dotação relativamente à área social é bastante 
expressiva, eu não me recordo de memória, mas, se calhar, estamos a falar de cerca 
de 3 milhões de euros e, portanto, estão a perceber rapidamente aquilo que será o 
esforço da componente nacional, porque  outra parte é financiada por fundos 
comunitários, por parte do município, sendo certo, que é verdade, que a habitação 
social, nos últimos 20 anos não teve grande requalificação e precisa rapidamente de ter 
intervenções que permitam a sua conservação e a sua manutenção para o futuro. E, 
portanto, é nisso que estamos a trabalhar, é isso que podemos fazer. Quanto à questão 
da escola de enfermagem, como sabem, a Escola Superior de Enfermagem Dr José 
Timóteo Montalvão Machado, é uma escola que é detida pela associação promotora do 
ensino de enfermagem que é participada pelos seis Municípios do Alto Tâmega e mais 
4 misericórdias. Dei nota de que o ano passado ainda foi possível no âmbito desta 
associação, tomar uma decisão na respetiva assembleia-geral no sentido de equacionar 
a possibilidade da sua transmissão ou processos de parceria com outras instituições 
que garantissem a sustentabilidade financeira dessa mesma instituição, ao mesmo 
tempo, que a sua sustentabilidade pedagógica e científica para o futuro. Em resultado 
de algumas diligências que foram feitas, foi possível concretizar um contrato-promessa 
com a Cruz Vermelha Portuguesa no sentido da transferência da Escola Superior de 
Enfermagem para a Cruz Vermelha Nacional, no sentido de que eles possam criar uma 
rede de escolas superiores de saúde, agregando às duas que já detêm, uma em Lisboa 
e outra em Oliveira de Azeméis e, portanto, criando uma terceira, com a ambição de 
poderem fazer a afirmação em Espanha, particularmente na Galiza. Em resultado disso, 
foi celebrado esse contrato promessa de compra e venda que identifica um conjunto de 
obrigações de caráter financeiro e de responsabilidades financeiras das partes. Mas, 
também, identifica algumas obrigações da própria escola no que diz respeito à 
manutenção do ensino nesta região e, sobretudo, ao objetivo de concretizar a 
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transformação da escola de enfermagem na Escola Superior de Saúde do Alto Tâmega. 
Essa é a ambição. É verdade que é em resultado destas iniciativas, durante o ano letivo 
2018/ 2019 já houve um feedback positivo, logo no primeiro ano tivemos mais 30 ou 40 
alunos inscritos na Escola Superior de Enfermagem. Não sei se foi uma coincidência ou 
se foi, de alguma forma, da credibilidade que resulta da circunstância de termos a Cruz 
Vermelha associada a este projeto. E, ao mesmo tempo, também, o que aconteceu é 
que nos SETPS, houve um incremento importante, porque passamos a ter 72 alunos 
nestes cursos profissionais superiores. Como sabem, um deles, resultou de uma 
parceria entre o  IPB e a Escola de Enfermagem, outro deles, é só do IPB. Portanto, 
parece terem sido criadas as condições de confiança para podermos ter outro tipo de 
atração. Como já perceberam, vai acontecer no próximo dia 9 de março um seminário 
de turismo e termalismo promovido entre a Cruz Vermelha Portuguesa, a Câmara 
Municipal e a Escola Superior de Enfermagem, ao qual, também, se associou o IP, para 
apresentar, não só um seminário no âmbito do qual vai ser anunciada a criação de uma 
pós-graduação para o ano letivo 2019/ 2020, Significa que estarão criadas algumas 
condições para que possamos ter alguma esperança da afirmação e do reforço do 
ensino superior privado nesta região. Neste momento, já foi recolhido o parecer 
necessário para a transmissão da escola por parte da Direção Geral do Ensino Superior 
que já deu parecer favorável à transmissão. Neste momento, há uma expectativa que 
durante o mês de março, mais tardar no mês de abril, se possa concretizar essa 
transmissão, estão apenas a ser desenvolvidas diligências relativas às questões de 
natureza administrativa e jurídica. Porque, como sabem, o edifício físico onde a escola 
superior de enfermagem funciona é propriedade da Caixa Leasing. Há dois Leasings 
imobiliários, relativamente aos quais, tem que haver uma cedência da posição contratual 
e, são esses aspetos, que estão a ser tratados para que, depois, se possa concretizar 
no futuro. O ponto da situação é basicamente este. Depois, dizer que relativamente à 
interpelação ou à nota de explicação que foi apresentada relativamente à questão da 
saúde, é verdade que houve um atraso no que diz respeito ao convite dos partidos, não 
aos representantes dos grupos municipais. Nós estávamos à espera que a senhora 
Ministra nos marcasse a audiência para que, de forma prévia, pudéssemos ter essa 
reunião. Ainda não conseguimos que a senhora Ministra fizesse a marcação dessa 
audiência. Presumo, que as questões de instabilidade no setor da saúde, não sejam 
alheias a essa questão, designadamente, as questões que têm a ver com um conjunto 
de greves, em particular a do setor da enfermagem. Penso que terá a ver com isso e 
estamos a todo momento à espera que, de facto, a Senhora Ministra nos possa ouvir. A 
expectativa, é que essa reunião possa ser, não só, para ouvir o Presidente da Câmara 
Municipal de Chaves, mas para ouvir todos os Autarcas. A nossa ideia é que possam ir 
todos os seis autarcas para que possamos falar, naturalmente, da Unidade Hospitalar 
de Chaves no contexto do Centro Hospitalar, mas, também, possamos falar da questão 
da rede de cuidados primários, porque acho que isso interessa a todos e, é nesta visão 
integrada, que temos que o fazer, e sobretudo, manifestar a necessidade dos 
investimentos que são necessários fazer em todas essas infraestruturas, no hospital, 
mas também nos centros de saúde. Até, porque, como sabem, está neste momento em 
apreciação e em ponderação a possibilidade de aceitação ou não das competências em 
matéria de saúde para os municípios. E, portanto, acho que tem toda a acuidade que 
esta questão seja discutida neste âmbito, reafirmo a necessidade de que o reforço da 
resposta pública de saúde neste território hospitalar cuidados primários e se necessário, 
também, cuidados continuados, possa ser feita de uma forma afirmativa. Também dizer, 
que neste âmbito, no âmbito da CIM, estamos a diligenciar junto da CCRN no sentido 
de perceber se existe algum instrumento financeiro que possa ser utilizado para que 
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possa complementar, também, algum investimento em equipamento que, porventura, 
seja necessário no centro hospitalar ou nos centros de saúde e que por esta via nós 
possamos, também, financiá-lo. Porque, como sabem, designadamente a empreitada 
relativa ao bloco é financiada por fundos comunitários. Portanto, queremos ver se 
conseguimos outro instrumento que nos possibilite, por exemplo, permitir que o hospital 
de Chaves tenha por ventura outros equipamentos e que posso avançar com a abertura 
de uma unidade de cuidados paliativos e, é neste âmbito, que pretendemos fazer, 
também, ao mesmo tempo intervenções nos centros de saúde, sabemos que existem 
Centros de Saúde no Alto Tâmega que não têm uma grande intervenção, há 40 anos, 
estou a pensar em Ribeira de Pena, estou a pensar em Boticas, enfim, estou a pensar 
em algumas unidades. E, portanto, queremos fazer essa apresentação neste contexto 
e naturalmente com um pendor muito particular relativamente aos recursos humanos, 
porque, é aí, que naturalmente nos preocupa. É verdade que temos que dizer que no 
último ano houve algumas decisões que nos parecem positivas, foram tomadas por este 
conselho de administração que, como sabem, está em situação de gestão, não sabemos 
exatamente qual é a decisão relativamente à gestão, mas queríamos saber, como é 
óbvio e, portanto, também queremos perceber qual é a decisão da senhora ministra, se 
é de recondução da equipa que tem, ou se, porventura, tem perspetivas de mudar de 
gestores relativamente ao centro hospitalar. Desconheço em absoluto qual será a sua 
decisão, mas sendo certo que é uma questão importante para nós, não é absolutamente 
relevante, não é a mais decisiva de todas, para nós a mais decisiva é verdadeiramente 
a questão do investimento e a questão da requalificação das respostas. Sendo certo, 
dizia eu antes, que há aqui algumas notas menos positivas, enfim, da partida da gestão 
do centro hospitalar, diga-se, a bem da verdade, que o trato e a facilidade de 
comunicação é excecional, é muito boa. Agora, nós percebemos as dificuldades 
financeiras que existem, de qualquer das formas, devemos registar que de 2017 para 
2018 houve um aumento no que diz respeito ao financiamento, que ainda é na nossa 
perspetiva, insuficiente para o Centro Hospitalar e que teve um incremento de mais de 
3 milhões de euros. Neste momento, estão em fase de apreciação para efeitos de 
adjudicação dois blocos operatórios, pensamos nós que vão ser uma realidade a curto 
prazo, resolvidas que sejam as questões da componente relativamente à eletricidade, 
houve um novo equipamento de radiologia digital, houve, como sabem, um novo 
equipamento de tac, houve consultas em novas especialidades que foram abertas. 
Esperamos efetivamente que se possa incrementar e, sobretudo, dar mais resposta 
nessas consultas, porque, nalguns casos, o número de consultas são manifestamente 
insuficientes e também temos notas negativas, sobretudo, notas negativas que têm a 
ver com o aumento de alguns tempos de espera nalgumas especialidades, que nos 
merecem, naturalmente, algumas críticas, enfim, desde ortopedia, otorrinolaringologia, 
neurologia, urologia, cardiologia, pneumologia, patologia, hematologia e mais outros 
conjuntos de especialidades, é o que dizem os dados. Tempo de espera? Tenho aqui 
40 dias, é o que diz o relatório, estes dados são tirados de relatórios e, apesar de haver 
um incremento, estamos a falar de um tempo muito residual, é verdade que o maior 
tempo de espera que aqui temos, apesar de ter uma redução, é oftalmologia com 304 
dias. Portanto, significa que há aqui um conjunto de notas, eu quis referir algumas, 
porque é importante que nós possamos dar notas positivas, mas também, fazer 
referências negativas, porque acho que é nesta dialética de construção de novas 
respostas que podemos evoluir. Portanto, queria dar nota deste aspeto, em particular, 
dizendo que de facto é uma preocupação grande e continua a ser um foco da nossa 
atenção, se bem que repito e reitero o que já disse no passado, nós estamos a falar de 
uma competência que é uma competência que está na esfera do governo e que, 
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naturalmente, nós podemos censurar, protestar, pular até, fazer como se fez no passado 
e estamos disponíveis para o fazer, enfim, marchas lentas na autoestrada, uma grande 
manifestação de protesto, podemos fazer isso tudo, é uma forma de desagrado e 
também uma forma de veemente desagrado e deve ser feito no limite, mas eu acho que 
ainda há espaço, ainda há oportunidade para que isso se faça. Porque, entendemos 
nós, estamos em ano de eleições, é o ano da oportunidade, é o ano em que nós 
podemos, eventualmente, fazer com que os próprios partidos inscrevam na sua 
proposta política não só relativamente ao PNI e à descentralização e à questão de 
regionalização, mas também, relativamente a esta matéria. Portanto, é uma 
oportunidade que nós não podemos perder, queremos é já alguns sinais, isso parece-
nos desejável. Depois dizer que relativamente à requalificação da Estrada Municipal 508 
o que nós pretendemos fazer é a requalificação de cerca de 1400 metros que vão desde 
o limite do Concelho de Montalegre até Soutelinho da Raia, ou seja, até ao limite do 
Concelho de Chaves. Portanto, essa requalificação, pretendemos fazê-la, dando-lhe o 
mesmo perfil ao da estrada que vem de Montalegre, portanto, ficar exatamente com a 
mesma plataforma com o mesmo tratamento das bermas. Queremos, também, utilizar 
essa oportunidade para resolver duas ou três curvas mais pronunciadas que existem 
nesse troço que é, como sabem, o troço que tem pior piso e que de facto há 30 ou 40 
anos que não tem ali nenhuma recarga. Quisemos reunir com a população, porquê? 
Porque essa intervenção vai exigir a aquisição de quase 30 parcelas, algumas das quais 
ainda têm alguma expressão e, portanto, o que nós quisemos fazer, foi primeiro 
apresentar o projeto à população para que a população o conhecesse em pormenor e 
permitir que fizessem questões, relativamente, ao porquê daquele traçado e não outro 
e também explicar a cada um deles qual era a área em cada um dos terrenos que iria 
ser necessário adquirir para a requalificação dessa via. É verdade que de todos os que 
lá estavam só dois ou três proprietários não se poderão manifestar, porque não 
estiveram presentes nesta sessão, posso dizer que foi muito participada, esteve a aldeia 
em peso. O Padre até me disse, tem que marcar mais reuniões, porque, certamente, 
vamos ter a missa mais participada, foi muito participada e fizeram muitas questões. 
Houve duas ou três situações em que nós não podemos perceber o feedback, porque 
são pessoas que estão fora da Freguesia, estão em Lisboa e, curiosamente, são 
aquelas que mais nos preocupam. Porque, como sabem, se nós tivermos que encetar 
um processo de expropriação, torna-se mais complexo e mais moroso. E nós queremos 
rapidamente fazer essa requalificação, fazê-la ainda este ano. Aliás, o concurso já foi 
aberto, esperemos que o preço base seja suficiente para suscitar o interesse do 
mercado, porque o que nós percebemos, é que os preços médios têm vindo a subir de 
forma muito intensa e, portanto, é nossa expectativa, mas de qualquer das formas, 
também daremos nota a esta Assembleia Municipal do que possa acontecer, sendo 
certo que pretendemos fazer no ano de 2019 essa requalificação. É uma questão de 
justiça, é absolutamente necessária, acho que fica-nos muito mal a nós, a Chaves, 
aquele troço, porque, de facto, não é grande cartão-de-visita e é aquele que 
apresentamos logo que chegamos ao Concelho. Obrigado a todos”. -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 3 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ - Relatório Anual de 
Atividades – 2018 Modelo de Recolha de Dados 2018 – Caracterização Processual; --- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Cidália Maria Mocho 
Alves Areias, fez a apresentação do relatório. ----------------------------------------------------- 
“Muito bom dia, eu não gosto muito de falar ao micro, mas percebi o recado, aqui do 
senhor professor Altamiro e, portanto, vou tentar falar diretamente para o micro para 
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que a dicção seja perfeita. Antes de mais muito bom dia a todos cumprimentar o senhor 
Presidente da Assembleia Municipal, a mesa na pessoa dos seus secretários, 
cumprimentar aqui o senhor Presidente da Câmara, os senhores vereadores, um 
cumprimento especial à senhora Engenheira Paula Chaves, vereadora da Ação Social, 
porque efetivamente é quem trabalha mais diretamente com a comissão. Quero também 
cumprimentar todos os membros da Assembleia Municipal, todos os Presidentes de 
Junta e os demais presentes. Não posso e, portanto, vou fazê-lo, deixar de 
cumprimentar individualmente, todos os membros da Assembleia Municipal que são 
comissários da CPCJ de Chaves. Um cumprimento muito especial à comissária Isabel 
Seixas, à comissária Isabel Cunha, à comissária Paula Esteves, e como não poderia 
deixar de ser à senhora Vice-presidente da comissão, professora Adalgisa. Como 
sabem, estou aqui para apresentar relatório de atividades da comissão de proteção de 
crianças e jovens de Chaves referente ao ano de 2018. A comissão funciona, no Beco 
do Trem, nas antigas instalações da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, tem 
telefone e telemóvel fixo deixem-me só esclarecer que estou a começar assim porque 
efetivamente é assim, que o relatório começa. O relatório foi fornecido a todos os 
membros da Assembleia municipal previamente. Retomando, temos um telemóvel que 
funciona em permanência 24 horas, temos um telemóvel da comissão e o meu 
telemóvel, também, funciona 24 horas. Existe um e-mail da comissão, que é um e-mail 
institucional que é criado pela Comissão Nacional - cpcj.chaves@cnpdpcj.pt. 
Relativamente, à composição da comissão, a Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Chaves é composta pela Presidente que sou eu, que represento o município, 
pela Olga Lopes Nogueira que é representante da segurança social é a coordenadora 
do rendimento social de inserção e tem como valência serviço social e tem 24 horas de 
afetação à instituição. Como secretário e vice-presidente temos a professora Maria 
Adalgisa Ferreira da Silva Babo, que representa a educação e a sua valência técnica é 
pedagogia, está a trabalhar na comissão a tempo inteiro com 35 horas semanais. 
Portanto, na saúde temos a Maria Clara Ferreira, que é enfermeira especialista em 
saúde infantil e que trabalha no centro de saúde número 1, e está afeta à comissão 16 
horas por semana. César Duque que representa uma IPSS de caráter não residencial e 
tem uma afetação à comissão de 8 horas mensais. A representar o emprego e formação 
profissional temos a Maria João Moura, afeta à comissão 8 horas por mês. A Susana 
Borges que representa uma atividade de caráter não residencial uma IPSS, também, a 
sua valência é serviço social e está 16 horas na comissão. João Correia que é o 
representante da associação de pais, tem 8 horas afetas à comissão. O Dr. Francisco 
Morgado representa a Associação Desportiva Cultural e Recreativa (GDC) a sua 
valência técnica é direito e tem 8 horas afetas à comissão. João Manuel Reis Morais 
Caldas representava uma associação de jovens que era a voz da Juventude, só para 
fazer um pequeno esclarecimento, porque efetivamente a voz da Juventude neste 
momento não faz parte da comissão, na sua versão alargada, uma vez que o próprio 
pediu para sair e foi substituído, pelos Escuteiros. Orlando Rego representa as forças 
de segurança(GNR), Justino Portugal, representa as forças de segurança (PSP), e 
ambos têm 8 horas de afetação à comissão. Depois temos ainda a enfermeira Maria 
Inês, temos a professora Maria Isabel Cunha, a enfermeira Isabel Seixas e Paula 
Esteves que são, efetivamente, os representantes da Assembleia Municipal que têm 8 
horas de afetação à comissão. A Sílvia Chaves é um elemento cooptado do município, 
terminou recentemente ou vai terminar recentemente o seu mandato, mas vai manter-
se ao serviço da comissão, como apoio técnico. Prosseguindo, temos 4 elementos 
cooptados 2 do município, Dra. Sílvia Chaves e Dra. Lara Roxo ainda, outro do Hospital 
que é a doutora Inês Torrado, e um elemento cooptado da Cruz Vermelha delegação de 
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Chaves Dra. Melissa Sousa. A comissão alargada reúne uma vez por mês e a comissão 
restrita reúne quinzenalmente sempre à terça – feira. No ponto 3, para quem está a 
seguir o relatório, pergunta quais foram as ações desenvolvidas, no âmbito da comissão 
alargada e, foram desenvolvidas, várias atividades ao longo deste ano pela comissão 
alargada. No mês de abril 2018, aqui à porta da Assembleia Municipal, houve a largada 
de balões, para comemorar o mês da prevenção dos maus tratos na infância, 18 de 
novembro celebrou-se, também, o dia europeu para a proteção das crianças contra a 
exploração sexual, por decisão do Conselho da Europa. Este ano o tema foi o desporto, 
a exploração sexual no desporto. No dia 20 de novembro também houve efetivamente 
várias atividades para comemorar o aniversário da convenção sobre os direitos das 
crianças, desde palestra e uma atividade com crianças, maratona da brincadeira. E, em 
dezembro realizou-se uma caminhada solidária. Relativamente a composição da 
comissão restrita, o Presidente foi eleito em 15 de maio de 2018. A Presidente sou eu e 
represento o município desde 15 de maio de 2018, embora já estivesse na comissão há 
mais de 5 anos, a minha valência técnica é direito. O secretário é designado, e foi 
designado a 10 de outubro de 2018, é a professora Maria Adalgisa Portugal Ferreira 
Babo, que é a entidade que representa a educação. Temos todas as valências na 
comissão e temos Regulamento Interno de funcionamento da comissão que é 
uniformizado com a Comissão Nacional. Em termos processuais, impressão feita a trinta 
de janeiro de 2019, temos neste momento 166 processos, temos mais processos do 
que Vila Real. Em termos de gestor de processo temos a Sílvia com 20 processos, a 
Lara com 35 processos, a Maria Clara com 17 processos, a Susana com 18 processos, 
a Olga, com 25 processos, a Melissa com 10 processos, a Inês com 10 processos, a 
Maria Adalgisa com 30 processos e eu com 15 processos. Os processos são 
distribuídos de acordo com a valência técnica do gestor e ainda de acordo com o tempo 
de afetação à comissão. Dizer-vos ainda, relativamente, à caracterização processual 
que transitaram do ano de 2017 para o ano de 2018, 64 processos, foram instaurados 
86 novos processos e recebidos de outras comissões apenas 1, reabertos 37, portanto, 
num total de entradas de 187. Quanto á saída de processos, temos processos 
arquivados em fase preliminar 12, arquivados em fase pós preliminar, ou seja após 
avaliação diagnóstica, normalmente após 6 meses de realização de diligências, mais de 
90 processos. Portanto, temos um total de saídas de 102 processos. Relativamente ao 
escalão etário, dizer-vos dos zero aos 2 anos tivemos em 2018, 21 processos, dos 3 
aos 5 anos 29 processos, dos 6 aos 8 anos 21 processos, dos 9 aos 10 anos 12 
processos, dos 11 aos 14 anos 32 processos, dos 15 aos 17 anos 56 processos e dos 
18 aos 21 anos 16 processos, num total de 187 processos. Relativamente, às crianças 
acompanhados por nacionalidade tivemos uma criança alemã, uma criança do Congo, 
quatro crianças de Espanha, três crianças de França, de Portugal 173 crianças, e da 
Suíça cinco. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente, às entidades sinalizadoras dizer-vos que quem mais sinaliza são, a 
autoridade policial, a própria Comissão de proteção de crianças e jovens e os 
estabelecimentos de ensino num total de 24. Os estabelecimentos saúde, também, 
sinalizaram 12 vezes. A mãe e pai, muito pouco e o Ministério Público também muito 
pouco. Relativamente, às problemáticas, o absentismo escolar, é uma das 
problemáticas com mais assento na comissão tal como a exposição a comportamentos 
que afetam o bem-estar das crianças e dos jovens e ainda a negligência. Relativamente 
ao regulamento interno a última alteração foi feita em setembro de 2018 e referiu-se ao 
horário de funcionamento da comissão, que neste momento funciona das 9:00 às 13:00 
das 14:00 às 17:00. Em janeiro já houve outra alteração ao regulamento interno de forma 
a que se coadunasse com a comissão nacional. Relativamente ao plano de ação para 
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2019 dizer-vos que ele tem vários eixos e que será entregue também aqui à Assembleia 
Municipal, que é aquilo que a lei determina até março. Este ano excecionalmente é 
permitido que o plano de ação seja entregue até março”.----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seguiram-se as intervenções dos membros da Assembleia Municipal: ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Carlos Afonso de Moura Teixeira, do PSD, pediu 

a palavra e disse: “Muito bom dia. Cumprimentar a Doutora Cidália, pela dedicação e 
pela ajuda aqui prestada. E, em síntese, até porque os relatórios têm sempre uma 
função de diagnóstico ou, até, de indicação de pontos fortes ou de pontos fracos. Talvez 
fosse mais útil à Assembleia, transmitir-nos dentro do que é possível, na sua visão, quais 
são as principais resultantes da análise deste relatório, quais são as ameaças que 
encontra, aqui, na nossa região? E, também, a partir daí, testemunhar se tem à 
disposição da CPCJ os meios que entende como oportunos para enfrentar esse 
diagnóstico”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Manuel Justino Matos Cunha, da CDU, pediu a 
palavra e disse: “A primeira coisa que queria salientar, dado que no passado critiquei o 
facto de a Assembleia relegar para o último ponto ou para um dos últimos pontos este 
debate ou esta apresentação de relatório com possibilidade de esclarecimento, acho 
que é positivo que se puxasse para o ponto inicial, como fui um dos que critiquei antes, 
fica esse reparo. Segundo lugar, como sabem, tenho tido na imprensa alguma 
intervenção no passado e mais recentemente sobre as questões da CPCJ. Sempre 
disse e disse-o, também aqui, na Assembleia que este modelo de relatório é um modelo 
que é, sempre, extremadamente monótono, mas que pode ser o momento de 
discutirmos de forma útil e, já foi nesse sentido, a intervenção do membro desta 
Assembleia, Carlos Afonso do PSD. As questões que ia colocar, também, são um pouco 
nessa linha. Qual é a perceção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 
risco sobre os traços essências da situação atual? Se estamos numa fase de 
agravamento das situações das crianças em risco? Se há dados novos, de novas 
situações ou novos tipos de situações que não existiam no passado? Se os mecanismos 
de identificação via Hospital, via Escolas, via Comunidade, estão a funcionar? Há a 
perceção de que se está a levantar o essencial das questões. Se há uma cooperação 
regular das instituições, nomeadamente das escolas. Sabemos através do relatório e 
dos dados que forneceu que um dos problemas que tem a ver com os processos, é 
exatamente o insucesso escolar, o absentismo escolar, o comportamento escolar e 
como é que as escolas estão a lidar com isso? E, depois, numa perspetiva da CDU, 
entendemos que as CPCJs, têm que ter uma ação interventiva, pois se as escolas são 
o local de intervenção, há que intervir nas escolas, há que fazer formação dos 
professores, dos auxiliares de ação educativa, no sentido de rapidamente termos uma 
identificação. Porque, tal como sempre temos dito, as comissões de proteção de jovens 
têm que ser uma das prioridades principais das autarquias. Não devem faltar recursos, 
não devem faltar apoios, condições. Deve ser, também, uma obrigação de outras 
instituições, tais como: os hospitais, os serviços de pediatria, as escolas, a PSP, a GNR, 
quase que se pode dizer que estará acima de todas que é a proteção de todas as de 
crianças em situação de risco. Foi fornecido um dado que merecia uma reflexão, há 
mais processos na CPCJ de Chaves do que na CPCJ de Vila Real. Isso é porque nós, 
simplesmente funcionamos melhor e identificamos mais situações do que Vila Real que 
terá menos casos porque não os identifica ou há, aqui, situações sociais distintas? 
Depois, ouvimos alguns dados da Suíça e de outros países europeus. Há, aqui, a 
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identificação de novos problemas que podem ter que ver com o retorno de emigrantes 
e muitas vezes de emigrantes de famílias em que um dos membros é Português e o 
outro que não é Português, com todas as dificuldades de integração que aí existem. São 
estas algumas questões, como digo, num dos temas que é mais relevante para um 
município, deve ser motivo de orgulho ter uma CPCJ que funcione que identifique e já 
agora, se quiserem, para um município deve ser motivo de orgulho, ter uma CPCJ que 
tenha pouco que fazer, porque é sinal de que todos os processos existentes do 
município, tiveram uma evolução positiva e a intervenção da CPCJ deixa de ser tão 
necessária. É um pouco sair do apresentar, eu percebo que há uma teia que nos prende 
a relatórios que são assim e, já no passado, a Doutora Márcia, também respondeu que 
tem que cumprir o que são as normas,  eu percebo isso, mas tentamos dar uma 
perspetiva mais ativa da situação”. --------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Cidália Maria Mocho 
Alves Areias, respondeu às questões que lhe foram solicitadas: -----------------------------
“Bom dia, novamente. Antes demais em termos de recursos é preciso perceber-se, 
como é que funcionam as outras comissões, para nós constatarmos que efetivamente 
estamos a trabalhar muito bem. A comissão de Chaves trabalha muito bem, e trabalha 
muito bem há longos anos, não trabalha bem, agora, porque efetivamente eu sou a 
Presidente, não, a comissão de Chaves trabalha muito bem, na perspetiva de que 
cumpre a lei, nós não agimos discricionariamente, pois termos uma lei acima de nós, 
temos uma equipa técnica regional que a cada passo, vem à comissão de Chaves, que 
pede esclarecimentos, que pede relatórios e que fiscaliza o nosso trabalho. Temos 
também o tribunal, o procurador interlocutor das comissões que é o doutor Florindo, que 
vai às reuniões da comissão alargada e que fiscaliza 90% dos nossos processos, que 
poderei até dizer todos. Além de que, a comissão de três em três meses envia ao tribunal 
uma lista de todos os processos e motivos de sinalização, que deram origem abertura 
de processos. A sinalização que chega à comissão, qualquer denúncia, o processo é 
automaticamente aberto após conhecimento do presidente, portanto, a partir daí nós 
fazemos o quê? O saneamento, fazemos a triagem, fazemos as investigações sumárias 
e, percebemos se efetivamente o processo é para prosseguir ou não. Agora sempre que 
há uma denúncia muitas vezes essa denúncia pode até não ter fundamento, mas nós 
abrimos processo, poderemos ou não prosseguir com ele para instrução. ------------------ 
Em segundo lugar, só chegam à comissão os processos que não conseguem ser 
trabalhados ou resolvidos em primeira linha. Quer dizer que na primeira linha, na saúde, 
na escola, na família, não foi possível resolver o problema e, portanto, é necessária a 
intervenção da comissão e em último reduto intervenção do tribunal. Porque, nós 
comissão também muitas vezes, estamos de mãos e pés atados e, portanto, muitas 
vezes somos obrigados a assumir que não conseguimos resolver um problema e 
remeter o processo para tribunal. Quando não conseguimos resolver esse problema é 
porque efetivamente não temos os meios ao nosso dispor eu posso dar-vos um exemplo 
mais claro que é a comunidade cigana que efetivamente temos crianças a viver muitas 
delas em condições miseráveis desculpem-me a expressão, mas não temos 
infelizmente resposta do sistema. Portanto, há muitas situações que nós não 
conseguimos resolver e o tribunal também não consegue resolver. E também existe 
aquelas situações de crianças eu não terminei o relatório, mas o relatório também dizia 
e questionava se a comissão remete, normalmente os processos para outras instâncias 
ou se articula com pedo psiquiatra, com a psicologia, com a mediação familiar, etc. Claro 
que nós fazemos isso, mas não o fazemos tantas vezes como gostaríamos, porque, 
quando o processo chega a nós, muitas vezes esse problema já foi diagnosticado e 
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essa referenciação já foi feita e, o processo quando chega à comissão é numa fase 
posterior numa fase já em que realmente todas as outras instâncias foram esgotadas. 
Relativamente, ao Município, o mesmo disponibiliza neste momento 5 pessoas quase a 
tempo inteiro para a comissão, possuímos boas instalações, temos salas de 
atendimento, temos  sala de espera, acabamos por ter uma sala que conseguimos ouvir 
os miúdos, portanto, comparativamente e eu sou presidente muito recentemente e só 
agora é que tenho consciência de outras realidades e percebo, que em Chaves, se 
trabalha, e se trabalha muito bem e que não há reparos à comissão de Chaves, até 
porque nós somos nove elementos e dos nove elementos,  sete têm todas as formações 
obrigatórias, da Comissão Nacional. Este ano inclusive, com a ajuda da Câmara 
Municipal, conseguimos que as formações da Comissão Nacional sejam realizadas aqui 
no Município para que os técnicos, não se desloquem a outras cidades. E, portanto, 
fazemos tudo que está ao nosso alcance para que efetivamente as crianças sejam 
protegidas e salvaguardado o superior interesse da criança. Relativamente, à questão 
que me foi colocada quanto às problemáticas. Efetivamente e infelizmente cada vez 
mais uma das problemáticas que tem vindo a surgir e que também reflete aquilo que 
todos temos vindo a assistir, na televisão é efetivamente a exposição das crianças e dos 
jovens a comportamentos dos pais, vitimas diretas ou indiretas de violência doméstica. 
A violência doméstica, tem assumido como nós sabemos proporções preocupantes e, 
que também se reflete nas crianças e nós temos aberto muitos processos por causa 
dessa exposição, por causa das crianças e dos jovens assistirem a esses 
comportamentos entre os pais. Outra das problemáticas é efetivamente o absentismo 
escolar, mas também temos um excelente representante em educação, como tínhamos 
no passado obviamente. Que efetivamente se tem deslocado às escolas e que tem feito 
o que? Uma espécie de atendimento prioritário nas escolas, tem diagnosticado 
problemas, tem tentado resolver soluções mesmo dentro da escola, que também é essa 
uma das funções do representante da educação. E, portanto, a professora Adalgisa, 
tem feito desde que está na comissão um papel essencial na diminuição desse número 
de processos de absentismo escolar e abandono escolar. Outra questão que também 
foi colocada foi como é que nós articulamos, com os parceiros? A verdade é que, 
trabalhamos muito bem, com 90% dos nossos parceiros incluindo o Hospital, é verdade 
e eu tenho que o referir publicamente, que desde que a doutora Inês, faz parte da 
comissão restrita, trabalhamos muito bem com o Hospital porque antigamente era 
impensável. A verdade é que a enfermeira Seixas também tem feito um papel essencial 
nessa matéria embora, também, esteja há pouquíssimo tempo na comissão. É verdade 
que as melhorias foram significativas e a comissão está muito mais aberta, está muito 
mais descentralizada. Temos, também, tido o cuidado de nos deslocar às nossas 
entidades de origem, fazer reuniões com as nossas entidades de origem, ir às escolas, 
aos hospitais, aos centros de saúde, ao SEG, ao IEFP, portanto a todos os nossos 
parceiros, para que efetivamente, também, se desmitifique um bocadinho a ideia 
negativa de que a comissão só funciona para retirar crianças aos pais. Isso não é 
verdade. Isso é o último reduto e é aquilo que nós não queremos fazer, como é óbvio. 
Aliás nós temos 5 a 6 crianças institucionalizadas e a maioria delas, maiores de 14 anos, 
e muitas delas até por vontade própria e da família. Portanto, as nossas medidas, 
passam efetivamente por ajudar os pais. Também não retiramos crianças aos pais por 
uma questão económica, não, temos possibilidade enquanto comissão de propor à 
segurança social, um apoio económico para as famílias realmente carenciadas, de 
forma a ajudar aquelas crianças e nunca, por retirar as crianças e colocá-las numa 
instituição. A comissão tem uma entidade acima de nós, Comissão Nacional que orienta 
o nosso trabalho e, temos como eu referi reuniões periódicas com o senhor procurador 
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do ministério público, que fiscaliza todos os nossos processos. Aliás a comissão, se hoje 
receber uma denúncia, a relatar que uma criança é vítima de maus-tratos, 
obrigatoriamente e automaticamente faz diligências e comunica ao tribunal, a eventual 
prática desse crime. A comissão age sempre, de acordo com alei e orientações da 
Comissão Nacional e do Ministério Público. Quanto aos meios, temos instalações, são 
mais do que suficientes, neste momento temos duas administrativas, temos 9 técnicos 
a trabalhar, sendo, que mais de metade dos técnicos que estão na comissão e que não 
acontece em todos as comissões estão a trabalhar a tempo inteiro, temos um cartão de 
frota que não existia, até ao meu mandato pelo menos, o que significa que qualquer um 
dos comissários, tem disponibilidade de viatura para fazer as diligências que achar 
pertinentes, porque, efetivamente a questão da viatura era uma questão que impedia 
muitas vezes o cabal, funcionamento da instituição agora temos um cartão de frota e 
temos uma viatura disponível a 100%, e prioritariamente para a comissão. Além de que 
neste momento todos os comissários da comissão, seja na versão restrita, seja na 
versão alargada têm contratualizado um seguro, até então também não havia seguro 
para alguns membros da comissão. Normalmente é entidade de origem que assegura 
a contratualização desse seguro para o seu funcionário, mas existem membros da 
comissão alargada, comissários, em que a respetiva entidade de origem não tem 
contratualizado seguro. E dou-vos um exemplo os senhores membros da Assembleia 
Municipal têm um seguro válido e eficaz que cobre a sua responsabilidade quando está 
ao serviço da comissão, porque esse seguro foi contratualizado no início do ano. Temos 
viatura, temos técnicos, aliás até vamos ficar com 10 técnicos a trabalhar na comissão, 
não é a tempo inteiro, mas como digo, mas metade deles a tempo inteiro, portanto, 
trabalhamos bem, mas também temos todos os meios ao nosso alcance para trabalhar 
bem”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Rogério Alberto Amorim Reis Moura, do PS, 
pediu a palavra e disse: "Muito bom dia a todos, cumprimento todos na pessoa do 
senhor Presidente da Assembleia. Ouvi a Doutora Cidália, falar do insucesso escolar. 
Ontem, também, ouvi uma notícia que passou em alguns órgãos de comunicação social 
que o município vai investir 1 milhão e meio de euros no combate ao insucesso escolar. 
Penso que será uma das grandes razões para haver muitos processos na CPCJ. Sei 
que vão ser criadas duas equipas de intervenção, queria só perguntar se isso não vai 
ajudar e muito a CPCJ e o seu trabalho. É só”. ----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encerrou o debate deste ponto a Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens, Cidália Maria Mocho Alves Areias, e disse: -------------------------------------------- 

“Respondendo ao Doutor Rogério, claro que sim, o abandono escolar, o 
insucesso escolar, era urgente, preocuparmo-nos com esse assunto e temos 
firme convicção que a equipa multidisciplinar, vai trazer sucesso e vai trazer 
melhorias nesse aspeto. Aliás a equipa multidisciplinar já fez algumas 
sinalizações, já diagnosticou problemas e já articulou com a comissão e está a 
resolvê-los em primeira linha. Embora tivesse articulado com a comissão 
acabou, por conseguir ela, por si só resolver os problemas. Sim, portanto, é 
positivo da mesma forma que eu penso que o projeto, CDLS 4G, também, irá 
ajudar nesta questão da parentalidade, na formação e educação das famílias, 
para que facto, haja uma diminuição dos processos. Só, para terminar, dizer-vos 
outra coisa que eu acho que há pouco me esqueci. O que eu queria dizer era 
que quando os processos chegam a comissão, automaticamente têm um 
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número, portanto, esse número conta para efeitos de estatística. Portanto, nós 
temos processos e temos, se calhar, no ano 2018 tivemos um total de entrada, 
de quase 40 processos. O que não quer dizer que, efetivamente, todos esses 
processos tenham tido uma medida, ou tenham tido um acompanhamento da 
comissão, não. Significa que muitos deles nós percebemos que, a situação, o 
perigo não se verificou ou o perigo não subsistiu, ou conseguimos resolve-lo, 
sem que efetivamente a comissão tivesse que, aplicar uma medida de promoção 
e proteção. Dizer-vos ainda que são poucos os processos que a comissão, pelo 
menos durante o meu mandato, que é esse que me responsabiliza, foram 
remetidos para o ministério público. E, porque, isso significa das duas uma, ou 
que efetivamente a família incumpriu, ou que a comissão não tinha os meios para 
executar as medidas que propúnhamos ou/e porque esgotamos a nossa 
legitimação temporal. Portanto, foram muito poucos, quando digo, muito pouco 
estou a falar de 2 ou 3 processos”. ----------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Carlos António Batista Feliz do CDS-PP, pediu 
a palavra e disse: “O CDS, não deixa, de facto e não pode deixar de lamentar o elevado 
número de processos, porque se fosse uma dúzia, também, já era elevado. Mas, ao 
mesmo tempo, dar os parabéns a esta Comissão pelo exemplar trabalho desenvolvido. 
Obrigado”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia tomou conhecimento ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 4 - Contratação de Empréstimo de médio e longo prazos destinado à exclusiva 
amortização antecipada de outro empréstimo em vigor/. EQ – BEI – Fundação Nadir 
Afonso/valor de até 618.467,36€. Relatório de Análise das Propostas - pedido de 
autorização. Informação/Proposta nº 07/DGF/2019; ----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do executivo municipal. ------------------------------------
“O que, aqui, está proposto para apreciação e votação desta Assembleia Municipal, é a 
autorização para a contratação de empréstimo a longo prazo, relativamente ao valor 
que se encontra em dívida que respeita a um empréstimo contraído como complemento 
ao financiamento comunitário para a construção do Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso, na altura Fundação Nadir Afonso que se traduziu na contrapartida 
nacional relativamente ao financiamento que veio do POVT. Neste momento é o valor 
que está em dívida e foi aquele que foi objeto de consulta ao mercado, às várias 
instituições financeiras identificadas no próprio relatório, são 618 467 36 euros. O 
objetivo central deste empréstimo é fazer a contração de um empréstimo e com esse 
empréstimo fazer a amortização integral deste empréstimo que está aqui identificado. 
Se lerem atentamente o documento, perceberão que, naturalmente, há um conjunto de 
requisitos que têm que ser garantidos, designadamente, que não aumente o 
endividamento do município, que efetivamente os custos globais com esta operação não 
sejam incrementados, mas pelo contrário sejam diminuídos. A proposta que está aí e 
de acordo com a análise técnica que foi feita pela respetiva comissão, é que o contrato 
seja celebrado com o BPI, porque tem condições financeiras absolutamente 
interessantes, designadamente no que diz respeito ao spread, pois é essa condição que 
nos interessa. Porque o spread que, aqui, se propõe por parte do BPI é de 0,910 que 
em resultado da taxa de juro de referência da Euribor a 6 meses ser negativa, acaba 
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por se fixar numa taxa final de 0,673, contra aquilo que era a taxa de ponto partida que 
era 3.9. Portanto, passamos de 3.9 para 0, 67. Há, aqui, de facto, economias 
importantes. Dizer que o que se faz aqui, também é alterar o prazo para a conclusão de 
liquidação do empréstimo, que era de 5 anos e pouco mais e aqui se propõe para 20 
anos. De facto, alonga-se o prazo, ainda assim, garante que o custo global desta 
operação é reduzido em mais de 100.000€. Portanto, estaremos sempre a falar de uma 
redução na casa dos 158.000€. Com esta operação conseguimos dois objetivos 
centrais. Por um lado, conseguimos uma redução dos custos desta operação financeira 
e, por outro, uma melhoria da nossa tesouraria. Porque, com certeza, perceberão que 
tem uma demanda menos relevante, aquilo que é a demanda anual relativamente ao 
nosso orçamento, será menor e, por esta via, também, melhoraremos o nosso 
desempenho da tesouraria, porquê? Porque, como sabem, 2019/2020 são anos de forte 
investimento municipal, alocado ou alavancado, sobretudo, por fundos comunitários, 
mas há uma componente nacional que tem que ser assegurada e esta, também é, enfim, 
uma pequena medida, porque, efetivamente, o resultado não é muito expressivo. Mas, 
de qualquer das formas, tem esses dois objetivos e, dizer também, em resultado final, 
que avaliaremos se existe algum outro empréstimo que mereça uma análise 
semelhante. Como já perceberam, este é o terceiro empréstimo que veio a esta 
Assembleia Municipal. E, naquela lógica que nós tínhamos falado, de eficiência 
financeira. Esta, é a tal eficiência financeira que nós falámos, no final do ano estaremos 
a falar de uma poupança de muitos milhares de euros, no final de ano daremos nota de 
qual foi a diferença. Obrigado. --------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervieram neste ponto da ordem de trabalhos, os membros da Assembleia Municipal:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Ana Maria Rodrigues Coelho do PSD, pediu a 
palavra e disse: “Bom dia, senhor Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os 
presentes. Só queria perguntar ao senhor Presidente se foram feitas as contas, se 
mantivessem aqui o prazo de 5 anos, qual seria, efetivamente, a poupança total 
relativamente ao valor inicial? Disse-nos que baixando o spread e a taxa de juro e 
aumentando o prazo para 20 anos, ainda assim, o serviço total da divida terá uma 
poupança na ordem dos 100.000€. Qual seria essa poupança se o prazo fosse 
encurtado para os 5 anos como estava previsto ou se se mantivesse como estava 
previsto? Obrigada”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro usou da palavra para esclarecer e 
responder às questões que lhe foram colocadas. -------------------------------------------------- 
“Se nada fizéssemos, não iríamos poupar 150 000€. Eu respondo de forma clara, se 
nós optássemos por uma solução de omissão, se nós entendêssemos que esta 
operação financeira, que este empréstimo estava bem como foi contratualizado e se 
nada fizéssemos nos próximos 5 anos ou 5 anos e um mês, o que aconteceria é que 
nós não iriamos poupar 150.000€. Com esta operação eu fui claro, conseguimos dois 
objetivos centrais. Por um lado reduzimos o custo da operação em 158.000€ e, ao 
mesmo tempo, fazemos uma coisa importante, reforçamos a nossa tesouraria. Mais 
transparência do que esta não pode haver. Dizer-lhe mais outra coisa, é que se nós não 
tivéssemos que pagar, este ano, 400.000€ de juros da água por causa do acordo, se 
calhar, até o podíamos fazer, portanto, não podemos. E, portanto, são mais 400.000€ 
só por causa da água”. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O membro da Assembleia Municipal, Fátima Liliana Fontes Correia do PS, disse. Bom 
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dia, senhor Presidente, e na sua pessoa cumprimentar todos os presentes. “Estamos 
perante um ato de boa gestão deste Executivo, ainda que tal signifique um aumento do 
tempo de satisfação da obrigação, é uma operação que permite não só a poupança de 
juros, com uma significativa redução de spread de 3,9 % para 0,91 %, isto é, cerca de -
3 pontos percentuais, mas é também uma operação que permite uma folga na tesouraria 
do Município, com a redução do serviço da dívida anual relativa a este empréstimo dos 
atuais 125.517,66 € para 33.062,87€. A importância da redução do serviço da dívida 
anual é tanto maior quanto a exigente tesouraria do Município, conhecidos que são os 
diversos compromissos herdados por este executivo, não só relativos a financiamentos 
e dívidas, mas também relativos a projetos comunitários aprovados que necessitam de 
um grande investimento de fundos próprios. Mas, ao mesmo tempo, que é uma 
tesouraria exigente, sabemos também que é uma tesouraria rigorosa e de boas contas, 
tal como o sr. Presidente, nos fez já menção de informar, penso que na última 
assembleia, de que todos compromissos do município, seja com fornecedores, seja com 
entidades financiadoras, estão a ser liquidados atempadamente. ----------------------------- 
É uma proposta que cumpre na íntegra com os requisitos consagrados no art. 51 e 52 
da lei 73/2013, reduzindo o valor atualizado do empréstimo em cerca de 158 mil euros 
e que, como tal, merece o nosso total apoio. -------------------------------------------------------- 
De referir ainda que este empréstimo, inicialmente de um milhão de euros, representa 
apenas cerca de 27% do tenebroso montante de 3 milhões e 688 mil euros de fundos 
próprios com que o Município financiou a obra do Museu de Arte Contemporânea Nadir 
Afonso, cujo investimento total sabemos agora que foi de 8 milhões e 48 mil euros” ---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Ana Maria Rodrigues Coelho do PSD, pediu a 
palavra e disse: “Fiz uma pergunta tão simples e tão clara que não contava vir aqui outra 
vez. Mas, já é um hábito, o senhor Presidente não responder à primeira. Também é um 
hábito, distorcer o que as pessoas vêm aqui dizer. Eu não questionei o porquê desta 
opção, porque o senhor Presidente explicou-a antes de eu o questionar. E, portanto, 
para mim é claro. Não questionei a validade desse argumento, porque o entendo. Até, 
porque, estamos em anos próximos das eleições e, obviamente, quer cumprir as suas 
promessas e mostrar o seu trabalho e tem todo o direito de o fazer, nem isso, aqui, foi 
questionado, nem faria qualquer sentido questioná-lo. Portanto, a única coisa que 
questionei foi, se foi feita a conta de qual seria a poupança, caso se pagasse no mesmo 
prazo? Não perguntei mais nada, nem questionei mais nada, senhor Presidente. Não 
percebi, sinceramente, e acho que ninguém percebeu a sua reação e a sua resposta”. - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Manuel Justino Matos Cunha, da CDU, pediu a 
palavra e disse:  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
“De uma forma sucinta e, uma vez, que a proposta vai ser para votação, a CDU vai 
viabilizar, acho que é um ato de gestão que tem acontecido em diversas ocasiões. 
Voltamos a chamar à atenção, neste momento, a questão é: o executivo tem que 
resolver, até com toda a razão, que não foi o atual Presidente que a criou. Qual é o 
projeto de dinamização do Museu de Arte Contemporânea, para que um investimento 
tão vultuoso e com tantos encargos passados, presentes e futuros, tenha utilidade para 
as comunidades? Essa, é que é a questão que nós, aqui, devíamos refletir, esse é que 
é o desafio. Porque, esta medida, parece-me pacífica e é, simplesmente, uma medida 
de boa gestão que nós reconhecemos”. -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro usou da palavra para esclarecer e 
responder às questões que lhe foram colocadas. --------------------------------------------------
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“Novamente, a resposta foi dada na medida do acinte da pergunta, por uma razão muito 
simples, porque sendo economista e sendo de gestão, essa conta fá-la de uma forma 
simples, sabe-a fazer, eu também a sei fazer, eu também não a fiz. Até lhe digo mais, 
até gostaria de não pagar juros nenhuns, até gostaria, não só relativamente a este 
empréstimo, fazer o encurtamento de cinco para quatro, como gostaria, também, de não 
pagar as centenas de milhares de euros de juros de mora que vamos ter que pagar este 
ano e também gostaria que o erário público municipal não tivesse que ter pago no ano 
2015, dois milhões de euros de juros, não gostaria. Porquê? Porque, é curioso, do que 
estamos a falar é de boa gestão. E boa gestão traduz-se em atos concretos. E, portanto, 
é o que nós temos que fazer agora e fui suficientemente sério para explicar. Até podia 
não explicar que com esta medida nós queríamos melhorar a tesouraria, podia não o 
dizer, mas disse-o claramente, porquê? Porque o que nós pretendemos, sobretudo, é 
diminuir o custo financeiro que, nos parece, continua a ser elevadíssimo e, como sabem, 
se nós tivermos um conjunto de responsabilidades, por exemplo, relacionadas com os 
500 ou 700 mil euros que temos de pagar de juros à banca, mais os 400 mil euros que 
temos de pagar de juros por exemplo às Águas do Norte que, verdadeiramente, 
traduzem um ato de escandalosa gestão, de ruinosa gestão. Teremos oportunidade de 
perceber no futuro quantos juros de mora essas decisões implicaram para o erário 
municipal. Agora, eu não fiz essa conta. Sabe porque não fiz essa conta? Por uma razão 
muito simples, porque nunca esteve em equação. Se tivesse estado em equação essa 
possibilidade, se nós entendêssemos que o Município de Chaves, estava numa situação 
financeira boa, estruturada e tivéssemos as condições de fazer isso, teríamos, 
eventualmente, feito essas contas, mas não foram feitas. Agora, com certeza, que a 
poupança não seria de 158 mil, seria mais, como é obvio. Mas, a verdade, é que não 
temos essas condições. E eu, nesse aspeto, não sou nada responsável por essa 
situação. Só estou a tentar resolver e corrigir erros de gestão de outros. Obrigado”. ---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Rui Miguel Alves Sousa Pinheiro do PS, pediu 
a palavra e disse: “Muito bom dia, novamente. Renovo os meus cumprimentos. O que 
venho aqui dizer, no essencial e indo ao encontro da intervenção do senhor Presidente 
da Câmara, é que não haja duvida que o trabalho que está a desenvolver é um trabalho 
extremamente ingrato, porque? Porque a forma mais fácil de se deixar qualquer marca, 
é através da politica do betão. E, betão, parece que, infelizmente, herdámos muito e o 
que se precisa é de encontrar soluções. É um trabalho ingrato. É aquele trabalho de 
sapa, aquele trabalho de reestruturação, é aquele trabalho que não permite vir para a 
rua acenar com as bandeiras. Todavia, senhor Presidente da Câmara, queria, apenas, 
deixar-lhe uma palavra de encorajamento em nome de todo o grupo municipal do PS, 
no sentido de lhe dizer que continue com o bom trabalho e que não se esqueça de, 
efetivamente, reerguer esta Autarquia. Nomeadamente, corrigir as suas finanças que é 
aquilo que bem precisa”. ---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Ana Maria Rodrigues Coelho do PSD, pediu a 
palavra e disse: “Só mais uma vez e para que fique bem claro. Ninguém questionou que 
isto era um ato de boa gestão, em primeiro lugar, claro que é. Em segundo lugar, é um 
ato de boa gestão que o senhor Presidente pode fazer, porque as condições da Banca 
Internacionais lhe permitem ter juros, hoje, que não lhe permitiam ter há uns anos atrás, 
ainda bem, para o Município de Chaves. Obrigada por me ter respondido que não fez 
as contas, foi só isso que lhe perguntei”. ------------------------------------------------------------
O Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro usou da palavra para esclarecer e 
responder às questões que lhe foram colocadas. --------------------------------------------------
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“Em nome da verdade, acho que as condições internacionais das taxas de juros, já são 
assim há três ou quatro anos, parece-me. Quem ande atento e eu ando um pouco atento 
e, como já conduzi um conjunto de processos de contratualização, posso lhe dizer que 
há dois ou três anos taxas desta grandeza, eram possíveis de acontecer. Aliás, hoje, 
até são um pouco mais deterioradas do que eram há dois anos, poso dizer isso. E, 
portanto, se calhar é uma questão de credibilidade e de organização”. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Carlos António Batista Feliz do CDS-PP, pediu 
a palavra e disse: “O CDS, tudo o que sejam atos de boa gestão como esta diminuição 
dos custos votará favoravelmente, como tal, votará a favor desta proposta.” --------------- 
Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes, de 
acordo com a votação abaixo discriminada: ----------------------------------------------------- 
Votos a favor: Pelo Grupo Municipal do PS: Altamiro da Ressurreição Claro, Anselmo 
José Martins, Maria Aline Silva Ferreira Caetano, António Manuel Pires de Almeida, Luís 
Manuel Areias Fontes, Brigite Raquel Bazenga Vieira Tomás Gonçalves, Fernando Luíz 
 Lopes Meireles, Nuno André M. Coelho Afonso, Fátima Liliana Fontes Correia, Gisela 
Maria Esteves Espírito Santo, Júlio Eliseu dos Anjos Alves, Eduardo Júlio Alves Brás, 
Isabel Maria Ruivo Seixas Martins, Manuel Guerra Afonso, Domingos de Moura Alves, 
Maria Adalgisa P. F. Silva Babo, José Francisco de Resendes Carreira, Rui Miguel Alves 
Sousa Pinheiro, Cristina Maria Inocêncio Imaginário, Rogério Alberto Amorim Reis 
Moura, Maria Manuela Santos Rainho.------------------------------------------------------------- 
Pelo Grupo Municipal do PSD: Francisco António Taveira Ferreira, Maria Inês Pereira 
Dias, Francisco José Gonçalves Oliveira, João Miranda Rua, Ana Maria Rodrigues 
Coelho, Nelson Paulo Gonçalves Montalvão, José Ferreira Moura, Maria Isabel Teixeira 
Carvalho da Cunha, António José dos Santos, Francisco José Teixeira Lopes Silva 
Preto, Cláudia Patrícia Quitério Bento, Carlos Afonso de Moura Teixeira, Milena Sofia 
Vieira de Melo, Manuel Pedro Oliveira Branco Teixeira, Carlos Alberto Pinto Branco. ---
Pelo Grupo Municipal do CDS/PP: Carlos António Batista Feliz-------------------------------- 
Pelo Grupo Municipal da CDU: Paula Maria Morais Esteves e Manuel Justino Matos 
Cunha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidentes de Junta de Freguesia: ------------------------------------------------------------------- 
Rogério Amaro Alves de Oliveira, Arlindo Santos Costa, José Fernandes M. Serralheiro, 
António Manuel Rua Reis, Lígia Maria Chaves Silva, Alfredo Augusto Dias Gaspar, 
Fernando Alberto Barreira de Moura, Octávio Rodrigues Bastos, Cecília Maria Silva A. 
Alves, João Manuel Almeida Pinto, Adriano Vieira Rodrigues, António José Lopes, 
António Lopes, António Eusébio Vieira Cardoso, Carlos Alberto Batista Xavier, Gilberto 
Santos de Jesus, Luís Saraiva Garcia, Nelson Fernandes Costa, Rui Alberto Trinta 
Pintor, José António de Oliveira Carreira, João Manuel Teixeira Pereira Borges; Hugo 
Manuel Alves Silva; Alcino do Nascimento Santos; Maria José Sena Barros, Pedro 
Manuel Pereira Barroco, Mário José dos Anjos, João Rua Banha, Filipe Maldonado 
Pinto, Jorge José Pereira de Carvalho, Rui Manuel Branco Rodrigues, Pedro Miguel 
Rodrigues, Luís António Gonçalves Costa, António Carvalhal dos Reis, Paulo Nuno de 
Jesus Pereira; Ramiro Figueiredo dos Santos e Maria Natália Guerra. ---------------------- 
Não participaram na discussão e votação do presente assunto, os membros deste órgão 
deliberativo, por não se encontrarem presentes no momento da votação: ------------------
Presidentes de Junta de Freguesia: João Ramos Duro e Eduardo dos Santos Carneiro 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PONTO 5 - Transferência de Competências para as Autarquias Locais - Lei n.º 50/2018, 
de 16 de agosto; - Exercício do direito de não aceitação da transferência de 
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competências. PROPOSTA nº8/GAP/2019; ---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do executivo municipal. ----------------------------------- 
“Sim, nós tivemos oportunidade na última Assembleia Municipal Extraordinária, de 
referir que, de facto, a Lei nº50 que enquadra o conjunto das competências transferidas 
para os Municípios. Nós tivemos a oportunidade, nessa sessão, de nos pronunciarmos 
relativamente a onze dessas competências e, neste momento, estamos também 
confrontados com a necessidade de tomarmos posição e por razões processuais que 
tem a ver com a circunstância de que se não nos pronunciarmos no prazo de 60 dias, a 
decisão será de aceitação tácita. As competências que neste momento estão, aqui, a 
serem objeto de ponderação e que têm a ver com competências nos domínios da 
proteção e saúde animal, segurança dos alimentos e no domínio da cultura. À 
semelhança do que fizemos com as outras competências, pedimos internamente uma 
avaliação técnica na perspetiva da existência de recursos humanos, financeiros, 
operacionais e também da própria estrutura organizacional, no sentido de avaliar das 
condições para aceitabilidade destas duas competências. A informação que tivemos de 
retorno, é que, efetivamente, os recursos humanos neste momento disponíveis não 
seriam idôneos para poder desenvolver e assegurar de forma adequada o exercício 
material destas competências, em particular no que diz respeito às competências em 
matéria de proteção e saúde animal, mas, também, na segurança dos alimentos e, neste 
particular, entendiam os serviços que era preciso haver, por ventura, mais um técnico 
veterinário, sendo certo, que dos dois médicos veterinários que temos, um deles está 
para se aposentar, não sei se vai aposentar no próximo mês se no mês seguinte, 
ficaremos só com um. Isso seria crítico e, portanto, não temos nenhuma condição para 
assegurar o exercício da competência Ainda que, por ventura, houvesse matérias, não 
todas, mas algumas matérias neste âmbito, se calhar, tinham algum interesse e que 
podiam, eventualmente, até ter a capacidade de mais facilmente podermos dialogar com 
os nossos agricultores, em particular, os que têm explorações pecuárias até 5 animais. 
Porque, a partir daí, o processo, a competência de licenciamento seria do Município. 
Por isso, a nossa proposta é de não aceitação desta competência. Já, relativamente à 
questão da cultura, digamos que o posicionamento é mais de cariz político. Porque o 
que está aqui em causa e está em discussão, é a possibilidade de nós podermos aceitar 
esta competência e podermos aceitar, também, consequentemente, o respetivo 
património. No caso concreto estamos a falar do Castelo de Monforte de Rio livre. E por 
razões que têm a ver com o posicionamento político, entendemos que não é aceitável 
que o Estado, o Ministério da Cultura, transfira ou esteja na condição de transferir para 
o município uma estrutura tão importante, nós sabemos a importância que tem em 
termos históricos, mas, sobretudo, por ter havido algum descorar daquilo que eram as 
obrigações do Estado no que respeita à sua conservação, à sua manutenção, mas 
também, à sua promoção. Parece-nos a nós que não devemos aceitá-la, porque, 
verdadeiramente, o Estado não garantiu as condições necessárias para que nós a 
pudéssemos aceitar. E, portanto, aqui é mais, digamos, uma tomada de posição, de 
censura política, por causa deste particular. Porque, entendíamos nós, que sim, 
devíamos aceitar esta competência se o Castelo estivesse conservado, se a 
manutenção tivesse sido feita e se tivesse, também, havido alguma afirmação no âmbito 
da promoção do próprio Castelo, que nós, agora, pudéssemos assegurar. Porque, como 
sabem, também à semelhança dos onze diplomas anteriores, estes diplomas não têm 
associado nenhum envelope financeiro, a não ser aquele que resulte, naturalmente, do 
exercício da competência através da cobrança de taxas. No caso em concreto, não era 
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crível, que nós pudéssemos ter algum financiamento para cobrar bilhetes para o acesso 
a este Castelo. E, portanto, a nossa proposta, a proposta que está aqui, que foi votada 
de forma unânime em sede de reunião do Executivo Municipal, vai no sentido de que a 
expressão seja de não aceitação desta competência para o ano em curso e depois nos 
anos seguintes teremos que fazer essa ponderação e tomar essa decisão. Portanto, a 
proposta que está aqui em cima da mesa e que foi sufragada pelo executivo municipal 
é de não aceitação”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervieram neste ponto da ordem de trabalhos, os membros da Assembleia Municipal:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Municipal, Brigite Raquel Bazenga Vieira Tomás 
Gonçalves do PS, pediu a palavra e disse: “Renovo a todos os meus cumprimentos. 
Muito brevemente, apenas para deixar bem expressa a posição do partido socialista. É 
evidentemente, de que em tese e, no campo dos princípios politico edeológicos, 
seriamos sempre favoráveis a toda e qualquer transferência de competências, em linha 
de coerência, com aquilo que foi, por exemplo, a moção que, hoje, apresentámos. 
Portanto, defendemos e repito, em tese e na base dos princípios ideológicos, a 
transferência de competências, a robustez do poder e da capacidade de intervenção 
das Câmaras Municipais. Não obstante, reconhecemos, também, em absoluta 
coerência com o que temos vindo a expressar e que são algumas dificuldades em 
matéria de recursos humanos e, também, financeiros da nossa Autarquia que a 
aceitação destas competências, tem que ser feita com a devida cautela, com a devida 
ponderação, com tempo de preparação para as aceitar. E, uma vez, que a legislação, 
também, permite esse tempo até 2021. E, uma vez, que não estamos, infelizmente, no 
pleno gozo da melhor saúde financeira e da plena capacidade em termos de recursos 
humanos e técnicos para a satisfação destas necessidades, o Grupo Municipal do 
Partido Socialista, votará favoravelmente esta proposta”. ---------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro desta Assembleia Municipal, Manuel Justino Matos Cunha, da CDU, pediu 
a palavra e disse: “Eu acho que isto, ainda, se vai repetir, acho que este processo dá 
uma imagem de um país muito desorganizado, de um governo com uma estratégia de 
descentralização que não faz sentido, é um processo atabalhoado, como já disse antes, 
que não pressagia nada de bom. Todos nós gostaríamos de um processo como foi, 
aliás, da proposta do Partido Socialista, de um processo de regionalização e que, 
depois, na sequência desse processo de regionalização se assistisse a todos os 
processos de descentralização, todos nós gostaríamos e perpassa sempre, por aqui, 
essa questão de ter confiança, de que o que está estritamente na base ou o que devia 
estar estritamente na base de todo o processo a que estamos a assistir, fosse a 
prestação de melhores cuidados, se quiserem, com uma eficiência e com custos mais 
adequados, mas fica sempre a imagem de um alienar de responsabilidades de uma 
forma atabalhoada, sem coerência, levando a que já houvesse Assembleias 
Extraordinárias, levando a pontos recorrentes neste sentido, como este, é um ponto 
específico de não aceitação, a CDU votará favoravelmente a não aceitação”. -------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encerrou o debate deste ponto o Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, para 
esclarecer e responder às questões que lhe foram colocadas. --------------------------------- 
“Muito rapidamente só para dizer o seguinte, pese embora, algumas cíticas que todos 
nós temos feito sobre o processo de transferência de competências, tive conhecimento, 
ontem, daquilo que foram as listagens dos Municípios que aceitaram competências, fui 
surpreendido pela positiva, porque pensei que havia mais municípios que tinham 
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rejeitado competências, não identifiquei nenhum município que não tivesse aceite 
nenhuma delas. Portanto, todos os municípios aceitaram algumas das competências e 
há um conjunto muito alargado de municípios que aceitaram a maior parte das 
competências. Pessoalmente, achei que o processo estivesse a ter mais dificuldade de 
implementação, mas parece que a maior parte dos municípios aceitaram. Das 11 que 
estiveram em discussão, no período anterior, aceitaram entre 5 e 8, muitos deles. 
Portanto, nós estamos mais na média, portanto, é por aí que anda a tendência nacional. 
Não era nenhuma consideração sobre algo anterior, era só esta nota e foi uma 
informação que obtive ontem. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 6 - Análise do 10º Relatório Semestral de Execução do Projeto de Investimento 
“Preparação e Conservação de Frutas por outros processos” classificado como PIM – 
requerente: Isabel Grilo Unipessoal, Lda. – Morada: Rua das Novas Tecnologias, 
Parque Empresarial de Outeiro Seco, 5400 - 885 Outeiro Seco – Informação nº 
7/DSC/20119, do Chefe de Divisão Arq. Rodrigo Moreira de 25.01.2019; ------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O relatório foi apresentado previamente e por escrito. -------------------------------------------- 
Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 7 - Análise do 1º Relatório Semestral de Execução do Projeto de Investimento 
“SOLAR THERMAL INSTITUTE” classificado como PIM –Requerente: Solar Investment 
Imobiliária, Lda.- Morada: Edif. Praça do Brasil, lj.4 e 11, 5400-123 Chaves - Informação 
nº 12/DSC/2019, do Chefe de Divisão Arq. Rodrigo Moreira de 08.02.2019; --------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O relatório foi apresentado previamente e por escrito. -------------------------------------------- 
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 8 - Aprovação Definitiva do Projeto de Regulamento de Funcionamento e 
Utilização da Piscina Municipal do Tabolado. Informação nº33 /2019.------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, fez a intervenção inicial para 
apresentação e defesa da proposta do executivo municipal.------------------------------------
“Muito rapidamente, o que se pretende com esta proposta, com este projeto de 
regulamento que se põe à consideração, depois de ter decorrido o prazo, quer da 
discussão pública, quer um prazo anterior em que se fizeram várias reuniões de trabalho 
com os principais interessados nesta temática, fossem as associações de natação que 
lá realizam essa atividade, também os pais, as escolas. E, portanto, houve um trabalho 
feito pelo Vice-presidente da Câmara, Doutor Francisco. Foi um trabalho de 
concertação, enfim, de audição de todos os parceiros no sentido de que o texto final 
pudesse ser um texto mais ou menos consensual e, sobretudo, corrigir algumas 
deficiências que foram identificadas mas, sobretudo, dar a tradução a um dos aspectos 
que nós tínhamos vindo a referir, que era importante que houvesse instrumentos que 
permitissem, digamos assim, introduzir a igualdade e a transparência, para que não 
houvesse isenções que não pudessem ser identificadas e que não pudessem ser 
avaliadas de forma prévia. E, portanto, este regulamento na prática o que faz, é um 
conjunto de disciplinas, um conjunto de matérias que aí estão expressas e que eu vou 
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escusar de as referir pormenorizadamente, de qualquer das formas, o que pretende, é 
dar mais transparência, sobretudo, aos beneficiários de isenções, para que nós 
saibamos quem são e, sobretudo, para que possa haver um controle mais intenso na 
piscina. Porque, sendo uma piscina que, como sabem, está a precisar de rápida 
substituição, a verdade é que é a resposta que nós temos. E, portanto, temos que 
garantir que as condições sanitárias e de higiene que lá se praticam, mas também o 
conforto, são as melhores possíveis. E, portanto, temos que fazer o melhor controlo 
relativamente à entrada na piscina, garantido que os utentes da mesma, cumprem todos 
os requisitos para poderem usufruir da mesma e que isso, garanta níveis de qualidade 
adequados. E foram estes dois aspetos principais que subjazeram e que estiveram na 
base e que foram motivação da elaboração deste regulamento. Esteve em discussão 
pública, não houve nenhum contributo, mas isso, enfim, é normal. Mas, de qualquer das 
formas, nesse âmbito mais prático, houve um conjunto de propostas que foram 
apresentadas, muitas delas foram aceites, algumas não foram aceites, de qualquer das 
formas, é o documento que aqui apresentamos para que esta Assembleia se possa 
pronunciar sobre ele”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio neste ponto da ordem de trabalhos, o membro da Assembleia Municipal: 
Brigite Raquel Bazenga Vieira Tomás Gonçalves do PS, pediu a palavra e disse: 
“Muito obrigada senhor Presidente, não será efetivamente mais do que um minuto e 
sem nos debruçamos exaustivamente, exaustivamente não, e sem nos debruçarmos de 
todo sobre a análise do regulamento e todo o seu normativo, não podíamos deixar de 
vir aqui destacar o cumprimento daquilo que foram compromissos eleitorais do partido 
socialista e destacar, também, aquela que é uma forma de atuação política diferente 
deste executivo, relativamente àquilo a que estávamos habituados em Chaves e que, 
designadamente por via do grupo municipal do Partido Socialista enquanto oposição, foi 
muitas vezes criticado nos anteriores executivos, esta falta de dinâmica na auscultação 
prévia à elaboração deste tipo de regulamentos e deste tipo de documentos. Tivemos 
anteriores Presidentes de Câmara que sistematicamente a propósito de uma série de 
assuntos, aqui diziam “ai vem o PS, agora, tecer críticas, mas isto esteve em discussão 
pública e na discussão pública ninguém apareceu a dizer nada” e nós várias vezes o 
dissemos que quando se percebia que a discussão pública formal ficava deserta, 
eventualmente, seria necessário outro tipo de dinamismo de pró-atividade por parte de 
quem dirige. E é isso que se verifica agora e merece algumas críticas que certamente 
qualquer regulamento ou qualquer normativo está sempre sujeito, teremos sempre 
melhores documentos legais e melhor decisão política quanto melhor soubermos ouvir 
os interessados e tivermos essa capacidade de auscultação. E foi isso que aconteceu 
com este regulamento, é isso que gostaríamos deixar aqui expresso e saudar e que seja 
sempre uma forma de atuação futura, porque ela traz bastantes vantagens democráticas 
e práticas” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Após colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com setenta e três 
votos a favor, zero votos contra e duas abstenções. ----------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal, pôs à votação a ata em minuta. A ata 
em minuta, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 
Agradeceu a forma elevada como decorreram os trabalhos desta Assembleia, ficando 
assim facilitada a condução dos trabalhos, por parte da Mesa e deu como encerrados 
os trabalhos da presente sessão da Assembleia ---------------------------------------------------
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Para constar foi lavrada a presente ata, assinada pelos Membros da Mesa e subscrita 
por mim Maria de Fátima dos Santos Machado Silva, que a redigi e também, assino. --- 
 
O Presidente:  
 
 
O 1º Secretário 
 
 
O 2º Secretário 
 
 
A funcionária 
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