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ACTA N.º 5/2007 

 
Aos dezanove dias do mês de Dezembro de dois mil e sete, reuniu em Sessão 
Ordinária a Assembleia Municipal de Chaves, no Auditório do GATAT, pelas 14,00 
horas, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
1. INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A ACTIVIDADE MUNICIPAL; 
 
2. INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3 DO ART. 48, DA LEI Nº. 2/2007, DE 15 DE JANEIRO. PROPOSTA 
Nº. 125/GAPV/2007 – Para conhecimento;  
 
3. RECTIFICAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DE CHAVES – ALTERAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO 
DO CENTRO ESCOLAR DE SANTA CRUZ/TRINDADE. INFORMAÇÃO Nº. 507/DED/2007 DE 30/11;  
 
4. APROVAÇÃO DA CARTA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE CHAVES. INFORMAÇÃO Nº. 
336/DED/07. (Documentos distribuídos a todos os membros da A.M em Setembro de 2007); 
  
5. ALARGAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS – PROGRAMA 
REDE SOCIAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº. 415/DAS/07;  
 
6. PROPOSTA PARA ADESÃO À COOPERATIVA TCR – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO 
TURISMO CULTURAL E RELIGIOSO. CRL (TUREL). INFORMAÇÃO Nº. 509/DC/2007, DE 07/12; 
 

7.PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO DESIGNADA “FLAVIFOMENTO – 

ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE 
CHAVES”. PROPOSTA Nº. 121/GAPV/2007;  
 

8. ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS CONSTITUTIVOS DE EMPRESA MUNICIPAL DENOMINADA 
”GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CHAVES E.M.”; – ALTERAÇÃO DA 
DENOMINAÇÃO SOCIAL; - REDUÇÃO DO OBJECTO SOCIAL; – ADAPTAÇÃO DOS ESTATUTOS 
NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 48, DA LEI Nº. 53-F/2006, DE 29 DE DEZEMBRO. 
PROPOSTA Nº. 123/GAPV/07; 
 
9. PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO – CHAVES 2015 – INFORMAÇÃO DA DOTPU, 
DO CHEFE DE DIVISÃO ARQº. RODRIGO MOREIRA de 03/12/2007; 
 
10. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2008. PROPOSTA Nº. 122/GAPV/2007; 
 
11. APROVAÇÃO DA MATRIZ DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A 
CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA, NO ÂMBITO DO 
EQUIPAMENTO RURAL E URBANO 2007/2009. PROPOSTA Nº. 73/GATF/07;  
 
12. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO 
TRABALHO. PROPOSTA Nº. 04/DRH/2007. 

 

A reunião teve início com a chamada dos deputados municipais: 
A acta número quatro, referente à sessão anterior foi posta à discussão, 
dispensando-se a sua leitura, em virtude de ter sido distribuída a todos os deputados. 
Posta à votação foi aprovada por maioria com seis abstenções, por ausência na 
última Assembleia. 

 Iniciou-se o “Período Antes da Ordem do Dia”  
O SENHOR PRESIDENTE DA MESA leu o documento entregue à Mesa, subscrito 

por todos os Grupos Municipais, conforme tinha sido determinado na última Sessão 
realizada no mês de Setembro, sobre “ Igualdade de Oportunidades para Todos” e 
que se transcreve: 
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“Através da decisão nº. 771/2006/CE do Parlamento e do Conselho Europeu, foi 
instituído, em Estrasburgo, o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para 
todos, Ano 2007, para uma sociedade mais justa. 
Esta iniciativa permitiu por no topo da agenda política (e nacional) valores 
civilizacionais que integram a identidade matricial da União Europeia, decorrentes, 
também, da própria Declaração Universal dos Direitos do Homem: “todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”.  
A consagração de um Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades honra o ideal 
Europeu de liberdade e igualdade e serviu para dar passos seguros no sentido da 
concretização desse ideal. 
São seus principais desideratos, promover os valores da diversidade e a coesão, e 
combater todas as formas de discriminação, apelando para os benefícios de uma 
sociedade mais justa e mais solidária, através da promoção da igualdade e da não 
discriminação, onde se ofereçam a todas as pessoas, independentemente do sexo, 
origem racial ou étnica, religião, deficiência, idade e orientação sexual, iguais 
oportunidades. 
Instituiu-se, desta forma, um período de especial empenhamento no princípio da 
igualdade de oportunidades, que é um valor absolutamente indissociável da própria 
ideia de democracia. 
Este período assumiu-se, em Portugal, como um período de impulso renovado na 
promoção de políticas activas para a igualdade de oportunidades como a Lei da 
Paridade, a Lei da Nacionalidade, Os Planos Nacionais de Acção – Plano Nacional 
para a Inclusão, Plano Nacional para a Igualdade, Plano Nacional para a Integração 
de Emigrantes, Plano Nacional para o Integração das Pessoas com Deficiência, 
Plano Nacional contra a Violência Doméstica, Plano Nacional Contra o Tráfego de 
Seres Humanos –  O Complemento Solidário para Idosos, a Iniciativa Novas 
Oportunidades, entre outros. 
Neste contexto, assinala-se o esforço dos parceiros locais no sentido de irem ao 
encontro destas políticas activas, sendo certo que o esforço de todos deve ser 
continuado e alargado para que se possa ganhar o futuro da igualdade de 
oportunidades para todos. 
E nesse sentido, também a Assembleia Municipal de Chaves, atenta e vigilante, 
partilha e solidariza-se com o respeito pela diferença, pela igualdade e pela tolerância 
para com todas e todos. Propõe, por isso, aos diferentes grupos municipais, no 
âmbito das suas atribuições e competências, que as preocupações relativas a este 
princípio não se esgotem no ano de 2007. Antes se prolonguem no tempo, de molde 
a que a Assembleia Municipal de Chaves se empenhe no despertar de consciências 
e de comportamentos relativos a esta problemática. 
Assim a Assembleia Municipal de Chaves reunida ordinariamente em 19 de 
Dezembro delibera aprovar, nos termos legais e regimentais aplicáveis, a seguinte 
“Moção “: 
1. Recriminar de forma veemente todo e qualquer tipo de discriminação directa 

e indirecta, sublinhando que existe discriminação directa, quando numa 
situação comparável, uma pessoa é tratada de forma menos favorável do que 
outra em razão da raça ou origem étnica, religião ou convicção ou crença, 
deficiência, idade, sexo e orientação sexual.   

2. Constituir uma comissão de trabalho, representativa de todos os partidos 
com assento nesta Assembleia, com o intuito de reforçar acções 
pragmáticas no sentido de se aplicarem políticas de diversidade eficazes no 
respeito pela tolerância, através da realização de campanhas de 
sensibilização e de informação dos organismos a que o Munícipe pode 



  
 

 

ACTA N.º 5/2007                                                                                                             3 

19 de Dezembro de 2007   

3 
Assembleia Municipal de Chaves 

ACTA número 05/2007 

recorrer para fazer valer os seus direitos, em colaboração com a Câmara 
Municipal de Chaves. 

3. Assinalar todo o empenho Humano, Logístico e Financeiro da Autarquia 
Flaviense no combate às desigualdades e na luta contra a discriminação e 
sublinhar o facto de que apesar do trabalho desenvolvido, há ainda 
inegavelmente um longo caminho a percorrer nesta matéria. 

Assembleia Municipal de Chaves, 19 de Dezembro de 2007”.                                                       
Não houve intervenções e posta à votação foi aprovada por unanimidade. 
Relativamente à constituição da Comissão consignada no ponto dois da “Moção”, O 
SENHOR PRESIDENTE DA MESA, disse presumir que os líderes dos Grupos 

Municipais já tenham tomado iniciativas e estejam a trabalhar na criação dessa 
mesmo Grupo. 
Em seguida o SENHOR PRESIDENTE deu conhecimento da entrada na Mesa de um 

requerimento do Grupo Municipal do Partido Socialista, a requerer que a discussão 
do Ponto nº. 10 da Ordem de Trabalhos “ Documentos Previsionais para o Ano de 
2008” passasse para Ponto nº. 2, dada a relevância da temática e não deveria correr 

o risco de ver amputada a sua discussão por questões de horário ou tempo. 
Deu ainda conhecimento da entrara na Mesa da seguinte Moção, apresentada pela 
CDU: 
“Moção” 
A Assembleia Municipal de Chaves reunida em 19 de Dezembro de 2007, 
analisou a actual situação do Hospital de Chaves, nomeadamente perante o 
anúncio de encerramento, ainda em 2007, da sua Maternidade. 
A Assembleia Municipal de Chaves considera que o dever do Ministério da 
Saúde é o de melhorar as condições e qualidade de funcionamento da nossa 
Maternidade e não de criar um ambiente de desconfiança que só ajuda ao seu 
encerramento. 
A Assembleia Municipal de Chaves condena vivamente e não aceita mais esta 
decisão gravosa do Ministério da Saúde. 
A Assembleia Municipal de Chaves alerta a população para que este é mais um 
passo no sentido da desqualificação da Urgência Médico-cirúrgica do nosso 
Hospital. 
A Assembleia Municipal de Chaves não aceita que todo este processo culmine 
no encerramento, ainda que parcial, do Bloco da Urgência, até porque 
considera que esse será o caminho para a previsível despromoção da Unidade 
Hospitalar de Chaves. Tal como o fez antes, a Assembleia Municipal de Chaves 
vai mobilizar as populações do Alto Tâmega na defesa da Unidade Hospitalar 
da sua região, pelo que decide reactivar a sua Comissão de defesa do Hospital 
de Chaves. Os deputados da CDU. Chaves 19 de Dezembro de 2007”. 
Foi aceite a entrada da “Moção” e colocada à discussão, tendo usado da palavra os 
seguintes deputados: 
MANUEL JUSTINO MATOS CUNHA da CDU – disse estranhar a passividade com 
que os cidadãos estão a assistir à desqualificação do seu Hospital.  
“É meu entender que esta Assembleia Municipal, tendo em atenção a Ordem de 
Trabalhos e a não apresentação de outras “Moções” aparentemente deixaria, de 
forma pacífica, que a Maternidade encerrasse, esquecendo que em Abril de 2006 
aprovou uma “Moção” contra o seu encerramento. É uma evidência - que alguns 
pretendem tapar – que o nosso Hospital está num processo acelerado de 
despromoção e de desqualificação. Chamo a atenção que o que define um Serviço 
de Urgência Médico-cirúrgica é, entre outras coisas a abertura consecutiva do seu 
Bloco Operatório e, todas as informações de que dispomos, vão no sentido de que 
num curto período de meses, ou nem tanto, após o encerramento da Maternidade, 
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começará a encerrar o Bloco Operatório nocturno; esse é apenas mais um passo que 
numa espiral crescente, vai levar àquilo que a CDU sempre denunciou e que é um 
projecto deliberado do Ministério de Saúde de, desqualificar, em Chaves e noutras 
regiões, os Hospitais Distritais que não foram promovidos. 
A Assembleia votará esta Moção como entender, mas a CDU não poderia deixar de 
vir aqui expressar essa convicção, que vem de um conhecimento profundo dos 
processos que se estão a desencadear.  
Abre um Casino e fecha a Maternidade e com isso está tudo dito”. 
 
PAULA CRISTINA BARROS TEIXEIRA DOS SANTOS do PS – cumprimentou os 

presentes e desejou a todos saúde e paz, para este Natal e para o ano que se 
aproxima; serão o sustentáculo para, em conjunto, podermos desenvolver, a nível 
pessoal e político, as políticas fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento 
da nossa Região e a sua afirmação no contexto nacional. 
“Em relação à “Moção” apresentada pela CDU o Partido Socialista jamais tomará 
qualquer posição sobre toda ou qualquer suspeição que seja lançada ao que se está 
a passar. Não temos neste momento qualquer anúncio em relação ao que vai 
acontecer ao Serviço de Bloco de Partos no Hospital de Chaves, nem qualquer 
relatório relativamente àquilo que tem vindo a ser a consequência da constituição do 
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Da parte do Partido Socialista 
seria importante deixar aqui um registo ao Senhor Presidente da Autarquia, enquanto 
líder dos interesses dos Flavienses, de que se venha a proceder a uma avaliação 
daquilo que está a ser o funcionamento do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro e, mormente, naquilo que diz respeito especificamente ao Hospital Distrital 
de Chaves. 
Pensamos que os nossos passos serão mais certos quando consubstanciados em 
dados concretos e em certezas e nunca em suspeições nem em alarmismos, que em 
nada contribuíram para a nossa eficácia e eficiência, enquanto defensores daquilo 
que pretendemos para a nossa Região, que concerteza nos une a todos e que é uma 
Região mais sustentada e mais desenvolvida”.   
 
JOSÉ PIMENTEL SARMENTO do PSD -  cumprimentou os presentes e em seguida 
disse estranhar que a Senhora Dra. Paula Barros, na qualidade de Deputada da 
Nação venha aqui afirmar que nada está decidido sobre o encerramento da nossa 
Maternidade. Estiveram em Chaves os responsáveis e disseram claramente que a 
Obstetrícia ia fechar e que os Obstetras iriam para o Centro Hospitalar em Vila Real. 
 A Senhora Deputada se não está informada procure fazê-lo, porque o que o Senhor 
deputado Manuel Cunha disse, na sua intervenção, tem toda a razão e toda a lógica. 
É que se não houver cesarianas durante a noite não se justifica manter as urgências. 
E atrás das Cesarianas vai a Pediatria e a seguir vai a Urologia. A Conversa do 
Senhor Governador Civil aquando da sua deslocação a Chaves foi apenas para 
deixar arrastar e ou nós tomamos decisões firmes em defesa dos nossos cidadãos do 
Alto Tâmega ou então seremos os responsáveis pelo agravamento desta situação, 
que é o que Vila Real pretende. 
Terminou perguntando à Senhora deputada quanto é que o Ministério da Saúde vai 
investir do Orçamento de 2008 em Chaves.   
  
 MANUEL JUSTINO MATOS CUNHA da CDU – usou novamente da palavra para 

dizer que admite posicionamentos, defesas e atitudes, numa discussão franca e 
aberta, mas depois de reuniões havidas no nosso Hospital, onde estiveram presentes 
profissionais que neste momento se encontram nesta sala, onde foi anunciado, que, 
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na melhor das hipóteses, o encerramento da Maternidade será feito a 31 de 
Dezembro de 2007.  
Vir argumentar - mesmo sabendo que não haverá outra Assembleia Municipal em 
tempo útil - ou agitar a bandeira do papão dos comunistas, que estão a dizer uma 
coisa que ninguém sabe, isso não aceito. O que eu quero saber é se esta Assembleia 
aceita ou não o encerramento da Maternidade no final deste ano, ou seja daqui a 
doze dias. 
Os Obstetras já estão escalados na Unidade Hospitalar de Vila Real e tudo isso é 
conhecido e público; vir um Partido aqui dizer que não se vai manifestar sobre esse 
assunto, porque não passam de suposições, a isso chamo desonestidade política. 
Que digam que a reestruturação da saúde é inevitável - não concordo - mas aceito. 
Agora tentar dizer que não se sabe quando é público, conhecido e oficial parece-me 
muito complicado. 
Tal como o Senhor deputado Pimentel já alertou, atrás disto vai encerrar a urgência 
nocturna da Pediatria e o Bloco Operatório. São bem visíveis a quantidade de obras e 
construção de novos edifícios que está a ser feita na Unidade Hospitalar de Vila Real, 
ao arrepio do que é o bom senso, porque temos o edifício do nosso Hospital que um 
dia supostamente poderá vir a ser privatizado. Em 2008 vamos assistir a todo um 
processo de privatização de partes do nosso Hospital.      
Nada do que eu disse nesta Assembleia sobre a Saúde no Concelho de Chaves, foi 
baseado em má fé, nem em sentido de oportunismo, mas infelizmente tudo o previsto 
está a tornar-se realidade e para além do afastamento de cuidados de Saúde, vamos 
também verificar uma contracção da massa salarial na Unidade Hospitalar de 
Chaves.     
 
ALBERTO GERMANO PIRES LOPES do PSD – disse que todos sabem qual a sua 

posição sobre esta questão, desde a primeira hora.  
“Tudo o que está a acontecer no nosso Hospital e o que por aí vem foi por mim 
previsto há muito tempo e declarado publicamente.   
Quando foi criado o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro – a nova 
UTAD – toda a gente deveria intuir isto. Todos sabemos que integração é feita no 
sentido de poupar dinheiro e especialmente na área da saúde que está cheia de 
buracos. Este Ministro resolveu cortar a direito e como em tudo, há os que são 
prejudicados, os que não o são e até os que são beneficiados.  
Todos sabemos que o problema do Hospital de Vila Real é que não tinha população 
para ser um grande Centro Hospitalar. Como sempre tiveram a ambição de ser um 
Hospital Central isso só poderia concretizar-se à custa da população do Alto Tâmega 
que está mais próxima. Esse facto permite ao Hospital de Vila Real apresentar planos 
e projectos para uma população de quinhentos mil habitantes. 
O que Senhor deputado Manuel Cunha disse é que tudo que for bom em alta 
tecnologia vai para Vila Real, o que for secundário ou terciário virá para Chaves ou 
para outro local qualquer. 
O encerramento de Serviços vai ser feito gradualmente; agora vai a Maternidade, em 
Junho de 2008 vai outro serviço e assim sucessivamente e o pior de tudo é que nós 
perdemos o controle quando a Administração do Hospital passou para Vila Real. 
Custa ver o Hospital de Chaves nesta situação e, mais ainda na situação futura, mas 
é importante afirmar que houve pessoas que defenderam a integração do nosso 
Hospital no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Essas pessoas 
manifestaram essa vontade e devem continuar a assumir a sua posição. Eu sempre 
fui contra porque tenho a noção real do prejuízo que essa situação nos vai trazer. É 
como com a UTAD. Andaram 20 anos a “gozar” connosco, prometendo isto e o outro 
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e afinal não tivemos nada. Demos-lhes património e instalações condignas e de nada 
valeu. 
Quem manda é efectivamente Vila Real e nós estamos condicionados, em tudo, ao 
seu poder. Sempre fui defensor do Alto Tâmega, na perspectiva de nos libertarmos 
politicamente de Vila Real”. 
 
PAULA CRISTINA BARROS TEIXEIRA DOS SANTOS do PS – usou novamente da 

palavra para esclarecer que não era sua intenção, ou do seu Partido, politizar ou 
partidarizar uma questão que é fundamental para o nosso Concelho; não obstante foi 
isso que se verificou até com o uso de uma linguagem que não seria a mais 
adequada para ser utilizada num Órgão como este, mas cada um assumirá as suas 
responsabilidades em relação àquilo que diz e às declarações que faz. 
“ No que diz respeito a esta matéria então sejamos claros. Entendo bem a posição do 
Senhor deputado Alberto Lopes porque conheço a sua posição desde o início, até 
porque fiz parte de uma mesma Comissão onde sempre defendeu claramente a sua 
posição.  
Temos de chamar as coisas pelos nomes e há que assumir as responsabilidades; 
para o bem e para o mal somos um Órgão que tem objectivos em relação ao 
Concelho e, de certeza, que nalguns estamos unidos. Podemos assumir que os 
objectivos se atinjam por princípios e caminhos divergentes, o que é normal e natural, 
e é isso que sustenta um regime democrático como o nosso, mas temos de dizer 
claramente o seguinte: 
De facto em termos de saúde, e bem - em minha opinião - o Ministério da Saúde 
aposta na eficiência dos Serviços e também me parece bem que esses mesmos 
Serviços respondam às pessoas nos momentos em que lhe fazem falta. 
Recebeu-se uma Proposta relativamente à criação de Um Centro Hospitalar, 
designado por Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que engloba os 
Hospitais de Vila Real, Chaves, Régua e Lamego. Também estamos todos cientes 
que a “Moção” oportunamente aprovada por unanimidade nesta Assembleia, 
apontava para a criação de uma Unidade Local de Saúde, centrada no Hospital de 
Chaves, associada aos Centros de Saúde da área e da Região do Alto Tâmega. O 
que nos resta é pedir responsabilidades sobre o que se passou em relação a isto, 
porque a Proposta vem de uma determinada entidade, essa “Moção” foi aprovada 
neste Órgão, por unanimidade e entretanto, tudo se converte, ultrapassando esta 
“Moção”, na integração do Hospital Distrital de Chaves no Centro Hospitalar de Trás-
os-Montes e Alto Douro. 
 Este passo também foi dado pelo Senhor Presidente da Autarquia e pela Associação 
de Municípios do Alto Tâmega e é sobre ele que também temos de pedir 
responsabilidades; parece-me que a postura que se está a tomar neste momento é 
absolutamente retrógrada. Temos uma situação. Há responsáveis por essa situação 
e é a esses responsáveis que temos, neste momento, de pedir contas; com o 
benefício da dúvida, este provavelmente até foi o melhor caminho.  
O Senhor deputado Manuel Cunha diz que este foi o pior caminho, mas vamos supor 
que foi o melhor. O que nós queremos e precisamos é de resultados e esses 
resultados teriam somente de espelhar aquilo que através do Município de Chaves e 
da Associação de Municípios do Alto Tâmega tenha sido contratualizado e registado 
em caderno de encargos, face à constituição do Centro Hospitalar, quais as valências 
e quais os investimentos para o Hospital Distrital de Chaves. É em relação a isto que 
os responsáveis têm que nos responder e admito que, se houve uma reunião, 
certamente que há pessoas deste Órgão que participaram nela. Houve de facto 
alguma tomada de decisão ou algum anúncio? Eu não tenho conhecimento. O que eu 
gostava de saber é que dados foram trabalhados, que decisões foram tomadas, que 
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investimento é que vamos ter. A isso Senhor deputado Pimentel Sarmento não sou 
eu que lhe posso dar resposta, porque não tenho essas competências; neste 
momento quem as tem é o Senhor Presidente da Autarquia, que muito bem foi 
legitimado pelos flavienses para nos representar nestes processos e para no 
momento certo nos apresentar os resultados e é acerca deles que queremos ser 
esclarecidos. 
 
MANUEL JUSTINO MATOS CUNHA da CDU – voltou a usar da palavra para dizer 
que a Senhora deputada Paula Barros continua a fazer o seu papel de 
“branqueamento” da política do Governo. 
“Retomando a memória, a Comissão de Defesa do Hospital Distrital de Chaves e a 
AMAT, e posteriormente a CDU trouxe a esta Assembleia uma “Moção” que dizia «A 
Assembleia Municipal de Chaves não aceita a decisão do Ministério da Saúde em 
não autorizar a Unidade Local de Saúde». O PS e PSD uniram-se na votação desta 
“Moção” deixando os eleitos da CDU isolados, numa votação que apelidei e continuo 
a apelidar de vergonhosa. Essa “Moção” foi rejeitada com 2 votos a favor, 5 contra e 
85 abstenções.  
Esta Assembleia Municipal também capitulou numa decisão política que partiu do 
Governo, mas que num determinado momento teve o branqueamento da Câmara e 
de parte desta Assembleia, com excepção da CDU. As responsabilidades nesta 
questão existem e cada um ponha a mão na sua consciência.    
Os Ministérios têm as suas políticas mas não são transparentes, porque se eles 
dessem a conhecer os seus objectivos, a prazo, haveria outras tomadas de posição. 
Daqui a três meses vamos estar aqui a discutir que fechou o Bloco da Urgência; 
nessa altura a Senhora deputada Paula Barros vai voltar a dizer que são suposições, 
e o que conta são os resultados, mas a seguir vai a Urgência nocturna de Pediatria e 
assim sucessivamente. Eu nunca vou prescindir de vir aqui dizer que isto é um 
projecto deliberado porque a ele correspondem iniciativas privadas na área da saúde, 
que estão implantadas e o Ministério da Saúde do Governo do Partido Socialista, está 
a criar legislação para encerrar Serviços, dando abertura aos interesses privados do 
BCP e do BES. Dizem que estou a politizar, mas é esta a verdade”. 
 
PAULA CRISTINA BARROS TEIXEIRA DOS SANTOS do PS – invocou o 

Regimento para direito de resposta. 
“ O que o Senhor deputado Manuel Cunha referiu vai muito no sentido da forma como 
abriu a sua intervenção. Disse que havia alguém que estava aqui para branquear 
politicas do Governo. Senhor deputado de facto eu não nego os meus princípios e as 
minhas convicções, mas também não me poderá acusar de ser cega em momento 
algum. Tivemos um sério combate em torno desta questão da Saúde, em Chaves, 
quando saiu em 28 de Fevereiro de 2007, um Relatório Técnico definitivo relativo ao 
Reordenamento da Rede de Urgências e digo com orgulho que a minha foi a primeira 
voz a levantar-se em relação a esse relatório técnico (a um relatório técnico), 
confiando e acreditando numa decisão política, porque acredito, com convicção, que 
o PS que está no Governo é o PS que sempre defendeu e defende políticas de 
coesão social e territorial e disso tem dado muitas provas; a verdade é que a decisão 
política foi no sentido de manter uma Urgência Médico-cirúrgica sem qualquer 
condicionalismo. 
Senhor deputado não se pode apontar o dedo, por princípio algum e sem critério. Ser 
convicto, acreditar num conjunto de princípios, de políticas e de valores, não torna as 
pessoas em momento nenhum cegas. No Partido Socialista ainda não existe um 
Comité Central”. 
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MANUEL JUSTINO MATOS CUNHA da CDU – usou o direito de resposta para dizer 

que lhe parece que a Senhora deputada Paula Barros, não consegue entender o que 
as pessoas dizem.  
“ Eu não me referi ao passado, mas sim a esta Assembleia Municipal e a uma 
intervenção da Senhora deputada que em todo o momento procurou transferir o ónus 
da responsabilidade para a Câmara, retirando-a do Governo. Foi especificamente 
sobre isso que eu disse “ a Senhora deputada Paula Barros está a branquear a 
política do Governo”. Não referi se no passado actuou bem ou mal, nem fiz nenhum 
comentário sobre o passado, apenas mencionei uma evidência. O Governo está a 
fazer o maior desmantelamento dos cuidados sociais de prestação social do Estado, 
a que a Senhora deputado veio dar razão ao dizer que tudo faz parte de um Plano 
para melhorar os cuidados sociais do Estado, confirmando que está a branquear a 
política do Governo. 
 
NELSON PAULO GONÇALVES MONTALVÃO do PSD – depois de cumprimentar os 
presentes disse que o seu Grupo Municipal tem a dizer o seguinte:  
“ Relativamente ao que foi dito pelo Senhor deputado Manuel Cunha, esclareço que 
na votação da “Moção” que referiu, apresentada pela CDU em 27 de Setembro de 
2006, o PSD não deu as mãos com o Partido Socialista, conforme se prova pela 
Declaração de Voto que fizemos nessa altura e que passo a ler: «O Grupo Municipal 
do PSD absteve-se na votação da “Moção” apresentada pela CDU, porque continua a 
defender e mantém a posição de defender a criação da entidade pública empresarial 
em Chaves, ou em alternativa, da Unidade Local de Saúde.  
Referente à integração do Hospital de Chaves no Centro Hospitalar de Vila Real/Peso 
da Régua S.A, desconhece-se qualquer decisão» 
Trago sempre este documento comigo porque me parece que alguém está sempre a 
tentar transferir a responsabilidade da política de saúde. Essa responsabilidade é do 
Governo da República de Portugal e não das Câmaras. E se na altura todos os 
partidos, todas as entidades, nas inúmeras reuniões que a Câmara Municipal de 
Chaves fez para ouvir entidades civis e aí sim Senhor deputado Manuel Cunha, aí o 
PSD deu as mãos à esquerda, à direita, ao centro e a toda a gente porque estávamos 
como estivemos sempre ao lado dos flavienses; como estivemos no tempo em que a 
Câmara era de outro partido, numa Assembleia extraordinária convocada a propósito 
da saída da Polícia Judiciária de Chaves, a propósito também da questão da UTAD e 
também do IP3. 
O PSD sempre esteve e continuará a estar e hoje demonstrará isso inequivocamente, 
ao lado dos interesses das populações. Não andamos a transferir responsabilidades 
– coisa que alguém aqui hoje tentou fazer mais de uma vez - da política de saúde do 
Ministério da Saúde para as seis Autarquias do Alto Tâmega e seria importante saber 
a resposta que obtiveram as respectivas Assembleias Municipais.  
Quem esteve nas reuniões havidas sobre esta matéria, com o Senhor Governador 
Civil, com a ARSN e os Senhores Deputados da República, que estão mais próximos 
do Poder, sejam de que partido for, todos têm de assumir as responsabilidades, 
nomeadamente a Senhora deputada Paula Barros que embora esteja aqui na 
qualidade de deputada da Assembleia Municipal, é deputada da República eleita pelo 
Distrito de Vila Real, e membro do Partido Socialista de Chaves.   
 
PAULA CRISTINA BARROS TEIXEIRA DOS SANTOS do PS – voltou a usar da 

palavra, invocando o direito de resposta, para dizer:  
“Não gostava de fazer uma sessão de esclarecimento sobre competências do 
Governo Nacional e do Poder Local, de deveres e direitos dos diferentes elementos 
que tenham assento nos diferentes Órgãos, mas em relação à intervenção Senhor 
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deputado Manuel Cunha, quando disse que a minha função foi vir aqui passar a 
responsabilidade para a Autarquia de uma questão que tinha a ver com o Governo, 
acusando-me de dizer que eu não ouvi bem, devo dizer-lhe que o Senhor não ouve 
melhor que eu. Isto porque eu fui muito clara quando disse que achava bem que 
chamássemos as coisas pelos nomes e o que eu disse foi: «houve uma Proposta do 
Governo em relação à constituição de um Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro; houve uma “Moção” aprovada pela Assembleia Municipal no sentido da 
constituição de uma Unidade Local de Saúde em Chaves» e não me diga que, no 
meio disto tudo, o Poder Local não tem uma palavra a dizer e que nós não temos que 
pedir esclarecimentos, no que respeita à evolução deste processo, a quem participou 
em todas as reuniões e representa, legitimamente, os flavienses em termos locais. 
Acredito e confio que o Senhor Presidente da Câmara terá respostas para nos dar.   
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - depois de cumprimentar os presentes 

respondeu às questões que sobre esta matéria foram colocadas: 
Começou por concordar totalmente com que foi dito pelo Senhor deputado Manuel 
Cunha quando disse haver, da parte do Partido Socialista de Chaves, uma tentativa 
clara em transferir uma responsabilidade que é do Governo para a Câmara Municipal.  
A Senhora deputada Paula Barros veio aqui alegar que conhece as competências 
municipais e nacionais e eu pergunto-lhe quais são as competências das Câmaras no 
que diz respeito à saúde? Nenhumas. É do conhecimento de todos que essas 
competências são do Governo. A Câmara Municipal pode pedir esclarecimentos ao 
Governo, como qualquer cidadão, mas um deputado, ou deputada, da AR recebe 
respostas directas do Governo, por obrigação legal. Quantos e quais os 
requerimentos que fez sobre esta matéria? 
A Senhora deputada disse que em 28 de Fevereiro foi sua a primeira voz a falar 
sobre esta questão, mas eu recordo-lhe que em 21 de Fevereiro de 2007 teve lugar a 
manifestação que juntou um número de pessoas nunca antes visto nesta cidade, em 
defesa da Urgência Médico-cirúrgica. Mas antes disso, em 27 de Setembro de 2006, 
como bem se recordam, já este assunto estava em discussão. 
Falar claro e fazer política séria é cada um assumir as suas responsabilidades; não é 
vir aqui lançá-las sobre outros. Eu estou aqui para assumir as minhas. 
A Proposta para a criação da Unidade Local de Saúde em Chaves foi feita por mim e 
aprovada por esta Assembleia Municipal em 27 de Setembro de 2006. Como todos 
sabem o Governo rejeitou-a e, a partir daí, com a rejeição da Unidade Local de 
Saúde, analisando as hipóteses que nos foram dadas eu disse e assumo, que a 
integração no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro seria um mal menor. 
Está hoje por provar se o é ou não. O tempo vai dar-nos a resposta. A avaliação não 
é a Câmara que a faz porque não somos nós que temos responsabilidade na área da 
saúde. 
A Câmara Municipal de Chaves, na sequência da luta em 21 de Fevereiro de 2007 
assinou um Protocolo que diz que em Chaves se mantém uma Urgência Médico-
cirúrgica e isso mantêm-se. No dia que este Serviço estiver em causa, cá estaremos 
para exigir o seu cumprimento. A Senhora deputada sabe e conhece os documentos, 
que sustentam o conjunto de investimentos previstos pelo Centro Hospitalar de Trás-
os-Montes e Alto Douro, para o HDC. Alguns já foram realizados e outros têm prazos 
de realização. Estaremos atentos. Avaliar a política de Saúde não é competência da 
Câmara Municipal.  
Se o cidadão que hoje vai ao Hospital Distrital de Chaves e espera quinze minutos 
para ser atendido, passar a demorar apenas cinco minutos daqui a algum tempo, 
então a integração será benéfica. Mas se passar a demorar vinte minutos ou mais, 
então a integração é má. Tudo isso terá de ser avaliado, mas não pela Câmara; serão 
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os serviços competentes e responsáveis que o farão. O Protocolo foi assinado por 
mim, pela Administração Regional de Saúde do Norte e homologado pelo Senhor 
Ministro. Se não for cumprido, cá estaremos para pedir responsabilidades ao 
Ministério da Saúde, acontecendo o mesmo relativamente ao investimento previsto 
para o Hospital Chaves.  
Relativamente à Maternidade a Câmara é contra o seu encerramento em 
Chaves; todos defendemos que ela continue, mas a decisão não é nossa, 
porque se o fosse é certo e sabido que não fechava. Infelizmente a decisão é do 
Ministério da Saúde e as consequências que daí advirão ser-lhe-ão imputadas. 

Por esse País fora há muitas situações de preocupação cujas responsabilidades 
estão a ser atribuídas ao Ministério, na sequência das decisões que toma. No campo 
da saúde quem tem de assumir as responsabilidades neste País é o Governo, e 
todas as entidades que dele dependem -  a Administração Regional de Saúde e os 
Hospitais Públicos. 
À Autarquia e a mim particularmente cabe-nos a responsabilidade de estar atentos ao 
cumprimento dos compromissos que foram assumidos através da assinatura de 
Protocolo e isso vamos continuar a fazê-lo. Estaremos atentos no futuro como 
estivemos até esta data, com a certeza de que nunca será a Câmara Municipal de 
Chaves a deixar de cumprir o seu dever.   
 
O SENHOR PRESIDENTE DA MESA leu novamente a “Moção” apresentada pelos 

Senhores deputados da CDU, antes transcrita. 
 
Posta à votação foi aprovada com 66 votos a favor, 4 abstenções e 19 votos contra. 

 
O SENHOR DEPUTADO RICARDO VASSAL COUTINHO do PS – apresentou a 

seguinte declaração de voto: “ Votei favoravelmente esta “Moção” por duas razões. 1 
– Na Assembleia realizada em 2006, onde este assunto foi discutido não estive 
presente. 2 – A minha votação não foi motivada pela troca de argumentos havida hoje 
aqui, mas sim por convicções minhas. Votei favoravelmente esta “Moção” com 
responsabilidade por entender e estar convicto que a perda de Serviços do HDC vai 
continuar e isso não vai ser bom para as populações de Chaves e devíamos, de 
facto, lutar para que o Hospital se mantenha. É certo que existem Serviços no nosso 
Hospital que funcionam mal, mas o Governo que os responsabilize e que exija os 
padrões de qualidade que hoje são necessários, mas que não nos tirem os Serviços”.  
 
Em seguida usaram da palavra os seguintes deputados: 
 
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ/TRINDADE -  José 
Joaquim Alves de Lima -  depois de cumprimentar os presentes disse ser católico e 

acreditar estar no mundo para desempenhar uma missão.  
“ O dom da oratória não foi um deles, porque gosto pouco de me ouvir falar e imagino 
que não gostem de me ouvir. Gosto mais de trabalhar e assim que me realizo e me 
sinto feliz. Há pessoas que se entretêm a falar e a escrever – é outro tipo de dom. A 
verdade é só uma e a razão tem dois lados. 
Vou falar-vos da verdade utilizando o que está escrito. Os mapas oficiais de 
transferência de verbas, da Câmara Municipal para as Juntas de Freguesia, dizem 
que: (apresento apenas alguns exemplos, mas havia muitos mais). 
 
 
 
     Transferências 1997-2001             Transferências 2002-2005 
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Anelhe (PSD) 501 eleitores, 12,0Km2 ……. …       4.667,48€             96.170,95€ 
Arcossó (PS) 387 eleitores, 7,5 Km2 ……………  41.438,70€  91.477,59€ 
 Vila Verde Raia (PSD) 788 eleitores, 9,54 KM2   49.544,32€            119.676,00€ 
Loivos (PS) 728 eleitores, 11,20 Km2 …………  146.602,48€           109.083,15€ 
Curalha (PSD) 543 eleitores, 9,13 Km2 ………… 18.481,71€           110.232,56€ 
Eiras (PS) 511 eleitores, 4,88 m2………………   101.459,20€  94.190,52€ 
Soutelo (PSD) 422 eleitores, 8,99Km2……………10.122,39€             89.381,30€ 
Vilela Seca (PS) 413 eleitores, 13,29Km2………130.268,86€             83.858,77€ 
Vilar Nantes (PSD) 1300 eleitores, 7,33Km2…… 19.754,27€             81.175,16€ 
Santo Estêvão (PS) 637 eleitores, 10,61 km2… 140.966,52€             69.208,03€ 
 
Pelo esquema anterior pode verificar-se onde existe a desigualdade e quem a pratica. 
Saber praticá-la também é um dom. No PSD nunca gostei de ver esse dom em 
acção. Há pessoas que por maior que seja a verdade continuam a ver um dos lados 
da razão. Nós no PSD somos diferentes pela positiva. Se há Juntas de Freguesia do 
PS com Protocolos por pagar, também as há do PSD. É fácil esconder-se atrás das 
palavras e para criticar só é preciso falar, mas para fazer é imperioso trabalhar. 
Sou Presidente de Junta de Freguesia porque quis e porque fui eleito, reconheço, 
contudo, sem lamentações, que desempenhar tal função depois de 7, 8, 9 e mais 
horas de trabalho profissional é uma loucura amorosa. Pela compensação financeira 
não é concerteza, salvo quem a desempenhe a tempo inteiro e para isso terá de ter 
orçamento que lho permita ou então ser reformado e gastar o tempo a desempenhar 
essa função graciosamente. 
Os Presidentes de Junta somos pobres em dinheiro, mas somos milionários como 
apaga fogos – é o nº da porta, o número da rua, a devolução da carta pelo carteiro, 
os cães abandonados, o registo e a licença de canídeos, a limpeza de caminhos, o 
saneamento, o asfaltamento, o conserto de passeios, a falha de água, a ausência de 
luz, a falta de lâmpadas na via pública, os concursos para execução de obras, etc., 
etc., etc. Tudo é exigido ao Presidente da Junta, que se socorre dos serviços da 
Autarquia e resulta das promessas eleitoralistas dos governos, que depois ficam 
longe das populações e o que representa o Estado está mesmo ali ao virar da 
esquina. 
Daqui apelo a quem está próximo do Governo, que lhe diga, apresentando propostas 
e não palavras, para definir as competências objectivas das Juntas de Freguesia, lhe 
atribua os meios financeiros e depois as fiscalize. 
Os Presidentes de Junta de Chaves, só desempenham as suas funções com, alguma 
qualidade porque têm a ajuda do Gabinete de Apoio, seja para elaboração dos 
documentos previsionais, seja para elaboração dos documentos de prestação de 
contas, concursos de empreitadas, e uma série de outras funções que nos estão 
cometidas. Quando necessitamos de qualquer apoio, seja a que hora for, temos 
sempre disponíveis os funcionários do Gabinete, que nunca nos deixaram de dar 
resposta, seja presencial ou via telefone, com todo zelo e competência; só não dão 
apoio a quem o não quer. Bendita a hora em se criou o Gabinete de Apoio às 
Freguesias. Obrigado Senhor Presidente por esse apoio.  
 
FRANCISCO ANTÓNIO PINTO DE BARROS do PS – depois de cumprimentar os 

presentes disse ter sabido que houve uma manifestação de agricultores que 
patenteou o seu desagrado por ter sido cancelado o local de realização da Feira do 
Gado em Chaves. 
Fica-se sem saber se acabaram as Feiras do Gado definitivamente ou 
temporariamente, porque não foi indicado um local alternativo. Presume-se que uma 
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aguda visão estratégica está a estudar o problema e lá mais para a frente estará a 
situação resolvida, com a indicação do novo local; o facto é que por agora não existe.  
Sabendo que o Senhor Presidente da Câmara é uma pessoa atenta a todos os 
problemas, e sabendo a grande importância que tem para os agricultores as Feiras 
do Gado, que só podem ser feitas em recinto adequado, com as condições de higiene 
e salubridade legalmente exigidas, para pessoas e animais, não vai, de certo, 
descurar esta situação. 
Não se deve acabar com uma situação sem antes encontrar alternativa; se eu sair da 
minha casa, por vontade própria, concerteza que terei para onde ir; mas se me 
impuserem essa saída, sem qualquer justificação, terão de me arranjar uma solução. 
Deixaram de se fazer as feiras no local próprio e habitual, porque? Onde se vão 
passar a fazer? Dentro de quanto tempo? Será que os agricultores entendem a 
justificação que lhes foi ou vai ser dada? Qual, num e noutro caso? Aqui entrará a 
capacidade de resolução dos problemas por parte do Senhor Presidente da Câmara. 
Não se deve descurar o património dos costumes tradicionais, levando certos eventos 
típicos de Chaves para outras paragens. 
Disse que gostaria de ouvir do Senhor Presidente da Câmara qual a solução ou 
alternativa, bem como todas as explicações para a decisão que foi tomada. 
Terminou desejando a todos um Feliz Natal.  
 
MANUEL JUSTINO MATOS CUNHA, da CDU – referiu-se à Conferência Económica 

do Partido Comunista, realizada em Novembro, para o Desenvolvimento Económico e 
Social de Portugal, na qual participaram Deputados da Assembleia da República e 
Deputados Europeus, que auscultaram a opinião das populações, nomeadamente em 
Chaves e Montalegre, numa sessão pública, que contou com a presença do 
Presidente da ACISAT e do Senhor deputado José Mendes.  
Procurou-se levantar no terreno, as questões que se prendem com o modelo de 
desenvolvimento, no qual é sabido que nós divergimos completamente, com as 
políticas que o PSD e o PS têm aplicado nos últimos anos. Uma das constações 
dessa Conferência foi que, o tal modelo que o Governo pretende apresentar para 
aumentar a coesão social, mas que, na prática, vai afastando as prestações sociais 
das populações, em especial as do interior, nomeadamente as desta Região do Alto 
Tâmega, o que vai aprofundar o fosso que existe entre o litoral e o interior. Na 
sequência dessa conferência, voltarão, proximamente, deputados Europeus e da AR 
para expor publicamente algumas conclusões da mesma, o que vale a pena.  
Estamos a assistir ao encerramento de Serviços – maternidades, fala-se no posto da 
GNR de Vidago, mas anuncia – se a abertura de mais superfícies comerciais. O 
Governo procura fugir à questão da revisão da lei das superfícies comerciais; cada 
vez abrem mais, não só em Chaves, como em todo o lado e eu não entendo como 
podem ter viabilidade económica. O Governo do Partido Socialista está a deixar 
ultrapassar uma discussão que devia ser feita na Assembleia da República sobre 
legislação para a abertura de novas unidades, retirando o comércio tradicional de 
circulação. 
O Senhor Presidente da Câmara, numa reunião havida nesta mesma sala, 
anunciou, por desafio da CDU, que era importante mobilizar todos os autarcas 
da região, - nessa altura até houve uma intervenção interessante do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz/Trindade – sobre como é que nós, 
as regiões do interior, neste processo que se está a dar, podemos criar um modelo de 
resistência e de oposição a estas políticas. Estamos à espera dessa iniciativa que 
o Senhor Presidente da Câmara na altura anunciou, previsivelmente, para finais 
de 2007. 
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Não posso deixar de mencionar aqui o acordo que se anuncia entre o PS e PSD, no 
que respeita à alteração da Lei Eleitoral. O que se anuncia sobre esta matéria, nos 
dados que estão acordados, nomeadamente: 1 – Obrigatoriedade de os executivos 
terem maioria absoluta, mesmo quando isso modifica a democraticidade do acto; 2 – 
Ouvir dizer (e não foi desmentido) que o objectivo do Partido Socialista ia muito para 
além disso, propondo executivos mono colores. Teve que vir o PSD defender a 
diversidade dos membros dos executivos; não sei como se sentirão os Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, ao verem o seu Partido no Governo tentar acabar 
com os membros da Oposição.  
Parece prever-se que a Assembleia Municipal reforça os seus poderes, mas só pode 
“despromover “ a Câmara ou o seu Orçamento, com maioria qualificada; segundo se 
anuncia, os Senhores Presidentes de Junta não votaram documentos que sejam 
decisivos e um dia veremos como justificação a despesa com as senhas de presença 
a que têm direito. Pode haver alterações de última hora, uma vez que há entidades 
que se opõem a este acordo – ANAFRE e ANMP. 
Desconhecendo a letra da Lei, não queria deixar de dizer que fiquei espantado, 
quando vi a Comissão Política do Partido Socialista, com toda a tradição que se lhe 
conhece, no campo da democracia, aprovar este acordo sem uma voz contra, sem o 
levantamento de uma questão; eles não têm Comité Central, mas na prática vão para 
as unanimidades completas e amorfas – têm concerteza. 
 
JOSÉ PIMENTEL SARMENTO, do PSD – cumprimentou os presentes e em seguida 
disse que é tempo de meditar e enfrentar a realidade do País e dos milhões de 
Portugueses que vêm um futuro muito negro, sem perspectivas de melhorar. 
Estamos na Quadra Natalícia e assistimos, através das câmaras de televisão ao 
maior investimento de MARKTING sobre o êxito da Presidência da União Europeia, 
para mostrar que somos um País rico e que podemos gastar à vontade. Até parece a 
repetição do Campeonato Europeu de Futebol, no tempo do Senhor Eng.º Guterres, 
com a construção de dez estádios.     
Temos um Senhor Ministro do Instituto de Mobilidade Transportes Terrestres e 
Fluviais, que um dia toma uma posição e no seguinte mudA de opinião, com a 
agravante de insultar os portugueses como foi o caso de Alcochete, para além da 
arrogância como trata os assunto de Estado e do seu Ministério. A minha classe 
espera há seis meses por uma audiência, que não é marcada, segundo o Staff do 
Ministro, por falta de disponibilidade de agenda e isso está a contribuir para que a 
Associação se esteja a preparar para ir para a rua protestar. 
Temos uma Ministra da Educação que tem sempre razão. Cada vez que vem 
defender a sua política é para denegrir os sindicatos e a imagem dos docentes, que 
em nenhum Governo foram tão mal tratados. E os resultados não melhoram; 
continuamos a ter alunos com aulas em contentores, escolas com falta de 
professores e sem pessoal auxiliar, sem segurança, escolas fechadas; «impõe a lei 
da rolha aos docentes» e só ela é que está satisfeita com os resultados. Conseguiu 
mandar os nossos jovens professores para recepcionistas de hotéis, estalagens e 
vender os produtos da TMN e da Vodafone, com toda a frustração que daí lhes 
advém. 
O Senhor Ministro da Economia não se apercebe das centenas de falências de 
Empresas, que têm vindo a fechar desde que este Governo tomou posse e quando 
viaja pelo estrangeiro pede aos investidores para se instalarem em Portugal, porque 
Somos um País de baixos salários.  
O Senhor Ministro do Trabalho, Segurança Social e Emprego cada vez que é 
interpelado pelos Sindicatos, Partidos Políticos, ou jornalistas, não admite que 
Portugal tem o maior desemprego da União Europeia. O seu discurso é sempre que 
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vai criar emprego, mas a realidade é muito diferente. Têm saído mais portugueses 
para o estrangeiro – Suiça, França, Alemanha etc. -  à procura do primeiro emprego, 
nos últimos dois anos, do que há vinte para trás. Temos 167 mil desempregados 
qualificados, temos 140 mil sem subsídio de desemprego e ainda estamos à espera 
dos 150 mil postos de trabalho prometidos por este Governo. Em 1974, o então 
Secretário - Geral do PS, Dr. Mário Soares dizia, aos portugueses  emigrados por 
essa Europa, para virem para o seu País, porque a emigração tinha de acabar. E é o 
seu Partido que hoje nos governa com uma das mais elevadas taxa de desemprego e 
de pobreza da Europa. 
A política de Saúde deste Governo e do seu Ministro da Saúde é um autêntico ataque 
às regiões do interior, principalmente para as pessoas mais desfavorecidas; é uma 
política economicista, arrogante e discriminatória, que tem apostado no encerramento 
e está a preparar-se para, a curto prazo, entregar os cuidados de Saúde a empresas 
privadas. É um Ministro que ataca os pensionistas, os reformados e as pessoas de 
fracos rendimentos, que no futuro vão ter sérios problemas quando tiverem de 
recorrer aos cuidados de saúde. Houve aumento das taxas moderadoras, dos 
internamentos, dos transportes. Já é conhecido pelo Ministro do “fecha”. 
Apesar de tudo isso o Orçamento para 2008 tem verbas para catorze mil abortos. 
Para isso não falta o dinheiro nem que depois tenham de esconder mais um buraco 
de 600 milhões de euros, como aconteceu com o que foi descoberto pelo Tribunal de 
Contas. Na discussão do Orçamento foi feita essa pergunta, mas o Senhor Ministro 
da Saúde não respondeu.   
 Relativamente ao nosso Hospital o Senhor Ministro Correia de Campos tinha 
prometido que enquanto não melhorassem as nossas acessibilidades a Maternidade 
não encerrava, mas quer dar um presente de Natal às populações do Alto Tâmega e 
vai encerrá-la. Em seguida vai a obstetrícia e os obstetras vão melhorar o 
atendimento da região de Vila Real, em seguida vai a pediatria - que fica sem 
urgências – e como não haverá cesarianas no período nocturno, a cirurgia vai 
encerrar desde as 24 às 08 horas. O Senhor Ministro, com a colaboração do Senhor 
Governador Civil de Vila Real, mentindo, conseguiu o que sempre defendeu – criar 
uma urgência polivalente.  
Fui sempre contra a integração do nosso Hospital no Hospital de Vila Real. Essa 
história do Centro Hospitalar é uma “treta”; primeiro chamava-se Centro Hospitalar de 
Vila Real e Peso da Régua e depois é que lhe mudaram o nome.  Se nada for feito 
vamos ver as mulheres de toda esta Região dar à luz pelo caminho até Vila Real, em 
ambulâncias. 
O PS local não está isento de responsabilidades, porque eu só conheço um Partido 
Socialista, que é o do Senhor Eng.º José Sócrates e quer deixar Chaves mais pobre. 
Acredito no empenhamento do Senhor Ministro da Administração Interna, para 
desempenhar as suas funções, mas o Senhor Ministro da Justiça abriu a porta aos 
“gatunos” e aos criminosos e os resultados estão à vista; temos um País inseguro, 
com máfias organizadas, muitas delas profissionalizadas no mundo do crime. Os 
portugueses bem protestam pela falta de segurança, mas o Senhor Primeiro -  
Ministro corta nas despesas dos meios de segurança, como foi o cancelamento de 
um recrutamento de novos agentes da PSP. GNR e PJ, no mês de Fevereiro de 
2007, com a alegação de que os padrões de segurança existentes no País eram 
suficientes – mais uma vez a realidade é bem diferente. 
O Senhor Ministro das Finanças vai ficar para a História deste governação à beira de 
um abismo social, onde a alegria de uns contrasta com a tristeza de dois milhões de 
pobres e de uma classe média, com todo o tipo de dificuldades, onde a vergonha é 
disfarçada com as dificuldades do dia a dia, tudo em nome de um défice agressivo, 
com corte nos investimentos públicos, nas prestações sociais, no aumento dos 
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impostos e dos produtos petrolíferos; os trabalhadores perdem poder de compra, os 
serviços encerram, até o miserável aumento dos pensionistas prometido para o Natal 
não vão pagar, ao ponto de o assunto ser discutido na Assembleia da Republica, mas 
gastaram o que quiseram e como quiseram na Cimeira Europa África.   
O Senhor Ministro da Saúde é conhecido pelo “fecha” e o Senhor Ministro das 
Finanças é conhecido pelo “corta”, mas não deixa de mandar cobrar, muitas vezes, 
indevidamente, dividas que muitos portugueses não têm, recorrendo a ilegalidades, 
ao ponto de o Senhor Provedor de Justiça lhes chamar a atenção. 
Para terminar tenho de falar no Senhor Primeiro - Ministro, homem de causas de 
sucesso, como foi esta Cimeira, na opinião dos analistas e comentaristas políticos, 
com opiniões nem conhecidas. O Senhor Primeiro – Ministro não pratica uma coesão 
territorial, muito menos uma justa distribuição da riqueza. Veja-se o que acontece 
com as Câmaras no PIDAC onde só há dinheiro para obras faraónicas nos grandes 
centros em prejuízo do desertificado interior, onde o investimento é mais baixo e onde 
os nossos jovens têm de emigrar, por falta de alternativas; em 1994 as famílias 
tinham um endividamento de 38% e hoje tem de 128%. 
A PT anunciou lucros de 660 milhões de euros e logo em seguida anunciou 
despedimentos. O Senhor Primeiro - Ministro não se pronuncia. Este Governo é 
responsável pela perda de 400 milhões de euros de fundos estruturais para 
investimentos por não ter apresentado os projectos em tempo útil. Esta é a 
governação do Senhor Eng.º José Sócrates, este é o preço do défice de 3%. Por isso 
é que na discussão do Orçamento para 2008 um ilustre militante do Partido Socialista 
– Dr. Manuel Alegre - fez a pergunta. Para que serve termos um défice de 3% se 
temos mais pobres, mais desemprego, mais injustiça social, mais défice social e um 
País que é dos mais pobres da União Europeia? 
Terminou desejando a todos um Feliz Natal e Bom Ano Novo. 
 
JOSÉ ANTÓNIO TRINDADE MENDES do PS -  cumprimentou os presentes e 

saudou o cumprimento atempado do solicitado no requerimento apresentado pela sua 
bancada, na última sessão da Assembleia Municipal, relativamente à utilização das 
máquinas da autarquia. Perguntou se foi dado cumprimento à sugestão que o seu 
partido fez, na mesma altura, de afixar uma listagem mensal, em lugar público, com 
as horas de laboração das máquinas em trabalhos nas freguesias, num acto 
transparente e claro. 
 Referiu-se à publicação num semanário local, de um artigo que diz que as obras do 
Centro Comercial de referência, só estarão concluídas daqui a 5 anos – em 2012. 
Essa afirmação é estranha porque foi veiculado que a Associação Desportiva 
Flaviense irá proceder à substituição da iluminação do actual campo do Flaviense, 
quando foi dito que esta Associação seria a primeira a passar para o futuro Complexo 
Desportivo Urbano em Outeiro Seco, deixando os terrenos devolutos para a 
instalação do referido Centro Comercial. 
Perguntou ao Senhor presidente da Câmara esclarecimento sobre esta  questão bem 
como quanto à previsão de tempo de construção do novo Complexo Desportivo. 
Disse constar-se que a Associação Desportiva Flaviense só abandonará as actuais 
instalações, quando as novas estiverem concluídas e demonstrarem ter a qualidade 
que lhes é atribuída. 
O mesmo semanário referiu que ainda não é certeza a construção do Centro 
Coordenador de Transportes no local da Fonte do Leite e que também não está 
definido quem o vai construir. Na proposta apresentada e aprovada, nesta 
Assembleia, estava bem vincado que o promotor/adjudicatário que viesse a ganhar o 
concurso disponibilizaria a área necessária ao referido Centro Coordenador de 
Transportes.  
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Terminou pedindo esclarecimentos sobre esta matéria e desejando a todos um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo. 
 
LUIS DIAS DE CARVALHO do PSD -  cumprimentou os presentes, desejando a 

todos um Santo e Feliz Natal e um Ano Novo com muita saúde, paz e felicidade. Em 
seguida disse não ser seu hábito comentar artigos de jornal, embora, como cidadão, 
esteja atento à comunicação social local e nacional.  
“ Li um artigo num dos periódicos locais e porque acho que tem impacto e reflexo 
nesta Assembleia, não podia deixar de o comentar. Como todos sabem fui membro 
de uma Junta de Freguesia em dois mandatos e a memória é aquilo que eu prezo e 
preservo, porque é importantíssima.  
Esta Câmara Municipal em boa hora criou um Gabinete de Apoio – um Gabinete que 
eu nesta mesma Assembleia tive a oportunidade de elogiar e aplaudir a atitude e 
decisão do Município. Se nessa altura o fiz, hoje quero reafirmar que o Gabinete de 
Apoio às Freguesias, se antes tinha razão de ser, hoje tem muito mais. E quando eu 
leio no artigo palavras, com sentido prejurativo, de tentam denegrir quem forma esse 
Gabinete – falta de eficiência e incompetência – eu só posso relevar o seguinte: Ou a 
pessoa que escreveu o artigo o fez no final do dia e estava exageradamente 
cansada. Porque se perguntar aos seus companheiros, aos seus colegas Presidentes 
de Junta, de certeza absoluta, que não comungam o que o Senhor Dr. Francisco 
Melo escreveu no jornal.   
O Gabinete tem uma boa liderança, tem uma equipa que funciona plenamente, que é 
eficiente e é competente. È eficiente porque dá Apoio Técnico e Logístico, não só às 
freguesias do Concelho de Chaves, mas também a esta Assembleia. E tem-no feito 
da melhor forma que sabem e podem e quem faz o que sabe e pode, a mais não é 
obrigado. 
Não me parece correcto e lógico que se pretenda fazer política denegrindo gente 
séria, gente que trabalha e que tem demonstrado que é eficiente, capaz e 
competente. 
Por outro lado também gostaria de avivar a memória de algumas pessoas. Em 1997, 
quando eu cheguei à Junta de Freguesia da Madalena, com os demais colegas do 
PSD, depois de ganhar as eleições, o saldo da Junta de Freguesia era de 402$00, 
em moeda antiga, mas a dívida era de mil e quinhentos contos. E nesse mandato o 
Senhor Presidente da Câmara do Partido Socialista,  transferiu-nos zero virgula zero 
– absolutamente nada. Pagou apenas a dívida. Fazendo discriminação não nos 
permitiu fazer obra, não nos permitiu resolver os problemas dos eleitores e é bom que 
fique aqui dito. A isso como se chama? Em bom português – discriminação”. 
 
FRANCISCO ANTÓNIO CHAVES DE MELO do PS – cumprimentou os presentes e 
disse é usual nesta Assembleia virem comentar artigos que escrevo nos jornais.  
“Isto já aconteceu outras vezes e aprendemos com estas questões, de tal forma que 
o jornal estará aberto - eu próprio falei com o Senhor Director do Jornal – e as 
pessoas que entenderem que eu efectivamente fui injusto nas apreciações que fiz, 
que não foram apreciações sobre funcionários da Câmara. Que fique bem claro que 
não apreciei qualquer actuação de qualquer funcionário da Câmara. A apreciação 
que eu fiz é dirigida à Vereação da Câmara e ao Senhor Presidente da Câmara, que 
são os responsáveis pelos Serviços.   
Se numa próxima Assembleia Municipal houver, na “Ordem do Dia”, um assunto 
sobre a forma como pode ser organizado um Gabinete de Apoio às Freguesias e 
aquilo que nos achamos que esse Gabinete deve fazer, terei todo o gosto em 
colaborar nesse debate. Contudo, não é meu intuito vir para esta Assembleia sujeitar-
me a julgamentos populares, de opinião. É a minha opinião que lá está expressa. 
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Tenho alguns elementos que a comprovam, que não vou falar neles, mas estarei 
disponível para os debates que entenderem na comunicação social, que foi aí o 
Forúm onde eu iniciei e onde se for necessário acabarei, não nesta Assembleia. 
Peço desculpa por não estar aqui a explicitar as motivações do meu artigo, mas 
penso que este Órgão tem uma grande Ordem de Trabalhos pela frente, para 
estarmos agora aqui com estas ”tricas”.    
 
FRANCISCO ANTÓNIO TAVEIRA FERREIRA do PSD – cumprimentou os 
presentes, e depois de em seu nome pessoal e no do Grupo Municipal do PSD 
desejar a todos um Feliz Natal disse que, já no decorrer dos trabalhos desta 
Assembleia, teve conhecimento que o Senhor Ministro da Saúde vai estar em 
Chaves, no próximo dia 21 de Dezembro para inaugurar a obra de ampliação do 
Centro de Saúde nº. 1. 
Tudo o que se faz nesta Assembleia tem cariz político e às vezes, obviamente, 
também tem cariz técnico, mas todos trabalhamos e todos temos obrigação de 
perceber que qualquer opinião técnica trazida a esta Tribuna tem cariz político. E tem 
um cariz político forte. Nenhum de nós está aqui a brincar. Estamos a trabalhar e 
muito a sério. 
Faço aqui uma honra ao Senhor Doutor Montalvão Machado quando há uns anos 
atrás dizia: «Honra é: zanguem-se as ideias, mas nunca se zanguem as pessoas». 
Nós temos que fazer zangar as ideias, e todos temos que ter alguma honestidade 
mental.   
Pessoalmente sinto que todos vamos ser julgados no futuro por aquilo que está a 
acontecer em Portugal, neste momento. Quando os nossos netos tiverem a 
oportunidade de ler as actas hoje, e ver o que fizemos com o padrão de valores que 
esta sociedade tinha e que estão, neste momento, a desaparecer, vão julgar-nos. 
Não sei se bem ou mal, mas vão fazê-lo, concerteza. 
Há coisas que me inquietam e quero deixar aqui para reflexão de todos, para daqui a 
vinte anos, se ainda viver, poder relembrar o que disse. 
“ Para memória futura. 
Em Dezembro de 2007 Governa em Portugal o Partido Socialista com maioria 
absoluta na Assembleia da República.  
Em Dezembro de 2007 Portugal ocupa a Presidência da União Europeia. 
Em Dezembro de 2007 a Sociedade Portuguesa está confrontada com mudanças 
legislativas e de Governação que temos muita dificuldade em entender. 
Que se passa em Portugal para que a mesma Nação, a mesma Sociedade, a mesma 
Assembleia da República e o mesmo Governo, simultaneamente, fechem 
maternidades para poupar dinheiro, encerrem urgências por todo o País para poupar 
dinheiro, paguem a Clínicas Privadas e a Clínicas estrangeiras a realização de 
abortos, até às dez semanas, de crianças com normal evolução, em mães sem 
doença? Não consigo entender esta forma de governar. 
Que se passa em Portugal para que a Direcção Geral de Saúde, seis meses depois 
de implementar a nova lei, venha muito preocupada dizer à comunicação social que, 
nos primeiros seis meses de legalização do aborto, o número de abortos feitos é 
muito inferior ao previsto? O que é se passa neste País, para quem tem 
responsabilidades públicas, e eu tenho-as, poder explicar ao meu neto que a 
Sociedade nos paga – a mim e a outros médicos – para fazer isso.    
Para onde vamos? Para onde caminhamos? 
Vivemos no mínimo uma desorientação de VALORES. Estamos claramente a perder 
os que tínhamos e não sei se estamos a adquirir outros. 
Entendemos que é chegada a hora de reflectir sobre quem nos Governa e sobre o 
modo como estamos a ser governados. Não tenho dúvidas que seremos julgados por 
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questões eleitorais, por questões históricas, e vamos, seguramente, ser julgados por 
muitas outras. Em oito séculos de história Portugal teve muitas convulsões. A última é 
o Poder Político entender que o Código Deontológico dos médicos – aquilo que os 
médicos devem fazer pelas pessoas – é de cariz político e legal. Neste momento o 
Ministério Público -  isto é público - colocou um processo num Tribunal Administrativo 
contra a Ordem dos Médicos. Os profissionais de Saúde devem ser funcionários 
públicos. 
Ontem ouvi dizer que o Governo se prepara para acabar com a inscrição obrigatória 
nas Ordens, ou seja, criar um mecanismo qualquer em que, toda a gente que vai 
exercer uma profissão, tenha de estar sujeita a um Código Deontológico. Não estou a 
falar de leis gerais, estou a falar de formas de profissão Os médicos tiveram um 
Código Deontológico durante dois mil anos e preparam-se agora para alterar essa 
situação, que eu espero não seja ao serviço do «Status Quo actual».   
Francisco Taveira – Deputado Municipal – PSD – Chaves”. 
 
HIGINO DOMINGOS FERREIRA DA SILVA do PSD -  iniciou a sua intervenção 

elogiando o trabalho desenvolvido pelo Governo no exercício do cargo de “Governo 
Europeu”, conseguindo a assinatura do Tratado, com o aval dos vinte e sete 
membros que integram a Comunidade Europeia. Também esteve bem na Cimeira de 
Lisboa, com os Países africanos. 
O Senhor 1º Ministro e seus Ministros, do Partido Socialista, constituem o Governo 
que menos segurança concede aos Portugueses. Quando tomou posse prometeu 
reduzir o desemprego, criando 150 mil postos de trabalho. Se calhar até os criou, 
mas originou o despedimento de 700 mil e nesta altura acrescentou ao número de 
desempregados mais 150 mil, alguns deles saídos da Função Pública. 
Este Governo está a esquecer-se da situação do País. Tratou muito bem os 
estrangeiros, mas esquece-se de fazer o mesmo aos portugueses, nomeadamente os 
mais necessitados. O apoio que a Segurança Social presta aos carenciados é 
insuficiente e todos sabemos isso. Interessa mais dar nas vistas para fora, do que 
alimentação às pessoas de dentro. 
É preocupante a insegurança que se vive no País e gostaria de saber se a nossa 
cidade ainda é uma cidade segura. Não sei a culpa é da GNR ou da PSP, mas sei 
que o responsável máximo é o Senhor Eng.º. José Sócrates.  
Terminou desejando a todos um Feliz Natal e um Bom Ano Novo. 
 
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE BUSTELO – Gilberto Reis Sousa – 

disse que também leu o artigo escrito pelo Senhor deputado Francisco Melo e que 
apesar da consideração que tem pelo Senhor Doutor, não gostou do escrito. 
Não é politicamente correcto, com inverdades falar mal de serviços ou, 
principalmente de pessoas que tudo fazem para nos ajudar. 
“No seu artigo o Senhor deputado acusou o Senhor Presidente da Câmara de não 
conseguiu corrigir o Serviço deficiente, que é prestado pelo Gabinete de Apoio às 
Juntas de Freguesia e a seguir dizia também que esse Gabinete ainda não tinha sido 
criado, embora fosse uma das promessas, feitas pelo Senhor Presidente da Câmara 
em campanha eleitoral.  
Não percebi o que o Senhor deputado quis dizer, porque primeiro diz que é deficiente 
e a seguir diz que ainda não foi criado. Ora se não foi criado não pode ser deficiente. 
Mas o pior é que tudo isto não é verdade. O Gabinete existe e funciona muito bem, 
como podem testemunhar os Senhores Presidentes de Junta aqui presentes.  
Este Gabinete de Apoio Técnico às Freguesias é chefiado pela Maria das Graças, 
Senhora que não necessita de apresentação, pessoa competente e só a sua simpatia 
diz tudo; pela Paula Penas, sempre com um sorriso nos lábios; pela Senhora Doutora 
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Josina, economista competente – 5 estrelas, que se desfaz em vontades para nos 
ajudar sempre que necessitamos; pela Doutora Lisete, pelo Paulo Jorge, pelo Helder, 
pela D. Fernanda e pela Marta, todos funcionários exemplares.  
Este Gabinete entre outras coisas apoia-nos na elaboração do Plano e Orçamento, e 
em toda a Contabilidade da Junta, daqueles Presidentes que o pretendem; apenas 
temos de lhe levar os documentos das receitas e das despesas todos os meses. 
Preparam-nos a Conta de Gerência a fim de ser enviada ao Tribunal de Contas a 
tempo e horas, tendo por vezes e eu posso testemunhar essa verdade, a Doutora 
Josina, Lisete e Paulo Jorge que trabalhar até às duas horas da manhã, 
nomeadamente em Abril, sem direito a horas extraordinárias, para que os 
documentos fiquem prontos atempadamente. Não é ao acaso que o Gabinete 
recebeu um louvor do Tribunal de Contas e que outras Câmaras Municipais vêm ao 
nosso Gabinete ver como funciona. 
Em face do exposto acho que é de uma tremenda injustiça dizer-se mal de um 
Gabinete de Apoio às Freguesias, que funciona muitíssimo bem e que tem nos seus 
funcionários pessoas com um porte humano extraordinário, sempre prontos para nos 
ajudar em tudo o que necessitamos. 
Por isso Senhor Presidente da Câmara muitos parabéns por este Serviço que nos é 
prestado, desejando que sempre que possível seja melhorado, e uma palavra de 
agradecimento, na pessoa aqui da sua Chefe – Maria das Graças - pela maneira 
sempre simpática como nos recebem e como nos resolvem os problemas, pois sem 
eles, muitos de nós, não poderíamos dar conta do recado. Todos nós sabemos isso 
perfeitamente. 
Também quero alertar os Senhores Presidentes de Junta e o Senhor Doutor Manuel 
Cunha também já falou nisso, os Partidos Socialista e Social Democrata estão a 
preparar uma Lei Eleitoral, que nos tira todos os poderes e que prevê que nós os 
Presidentes de Junta deixemos de poder votar o Orçamento, o Plano de Actividades, 
entre outros documentos. Se isso for aprovado afinal o que ficamos nós a fazer. 
Temos de estar atentos”. 
Terminou desejando a todos um Feliz Natal e um Bom Ano Novo. 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, respondeu às questões que lhe foram 
colocadas pelos Senhores deputados neste período “Antes da Ordem do Dia”.  
Começo pela questão do Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesias onde houve 
várias intervenções. Foi uma promessa eleitoral e foi cumprida logo a seguir à 
tomada de posse do meu primeiro mandato. Não sou eu que vou aqui julgar o 
trabalho que o Gabinete está a realizar, embora tenha a convicção de que faz um 
trabalho competente e os Senhores Presidentes de Junta que intervieram já o 
afirmaram.  
Devo acrescentar que temos tido a visita de várias Câmaras que se deslocam a 
Chaves para se inteirar do funcionamento do Gabinete – a última foi da Câmara 
Municipal de Ponte de Lima – o que é sinal evidente que no País, há Autarquias que 
sabem que o Gabinete funciona bem. Como nós próprios já nos deslocámos a outros 
Municípios para apreciar o funcionamento de outros Serviços. Julgo que esta troca de 
saberes enriquece a todos e não diminui ninguém.  

 O Senhor deputado Francisco Pinto de Barros, que neste momento não se 
encontra presente na sala, referiu o protesto dos agricultores, mas de certeza que 

não esteve até ao final da manifestação, porque se assim fosse, verificava que eu 
estive com as pessoas que se dirigiram à Autarquia às quais expliquei, mais uma vez, 
a situação; primeiro aos seus representantes e depois a todos em conjunto. 
Vamos ser realistas em relação à situação da Feira do Gado. Quando em 2002 
assumimos a Câmara Municipal havia a intenção de intervir no espaço onde até aqui 
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se realizava a Feira, mas sem qualquer alternativa. Este Executivo mandou elaborar 
um projecto adequado, com custo previsto de cerca de dois milhões de euros, 
candidatou-o ao INTERREG III A e foi aprovado, com um prazo de execução até 
Setembro de 2008. Uma obra com este valor só foi a concurso depois de 
devidamente aprovada com fundos comunitários. Nesse contexto foi elaborado um 
calendário que permitia que a intervenção, já em execução, no espaço que vem 
sendo ocupado pela Feira do Gado, mais o espaço envolvente, dado que a área de 
intervenção é de 53 mil metros quadrados, ocorresse em simultâneo com a feira. 
Hoje, 19 de Dezembro seria a última feira a realizar naquele espaço. Entretanto, foi 
solicitada ao empreiteiro a preparação de um espaço alternativo, e provisório, com as 
condições mínimas, enquanto se concluía a obra definitivamente.  
Hoje já não se fala em Feira de Gado, fala-se em Mercado de Gado e o projecto que 
está a ser executado no terreno é doo melhores do Norte do País, não só pelo 
volume de investimento, mas porque tem todas as condições e obedece a todas as 
regras que hoje são exigidas, em termos sanitários, pela Comunidade Económica 
Europeia. O que não acontecia com o actual, que funcionava com o mínimo de 
condições.   
No processo de concurso, uma das empresas concorrentes entrou com um recurso, o 
que atrasou em dois meses a entrega da obra, que só foi feita ontem à empresa que 
ganhou. Vai ser feita de imediato a obra no espaço alternativo, para no próximo mês 
de Fevereiro, o Mercado de Gado já poder funcionar de forma provisória nesse 
espaço. Em Setembro de 2008 será aberto nas devidas condições. 
Este intervalo sem feiras, no mês de Janeiro de 2008, foi devidamente acordado com 
os representantes dos feirantes de gado – só quatro é que são do Concelho de 
Chaves, os restantes trinta e dois são de fora. Vir para a rua mostra que existem, mas 
não altera nada porque os processos têm de seguir os seus passos. 
Hoje expliquei, mais uma vez, toda a situação às pessoas e por solicitação dos 
representantes dos feirantes dirigi-me a todos, junto aos Paços do Concelho, que 
ouviram com atenção as explicações dadas e as aceitaram. Devo dizer que esta 
manifestação foi feita de forma ordeira e educada. 

 Recordo ao Senhor deputado Manuel Cunha que nos últimos doze anos (desde 
1995) o Partido Socialista tem de Governo nove. E quando se atribui ao Governo do 
PSD - que esteve no poder menos de três anos - responsabilidades, é justo imputar 
ao PS o triplo dessas responsabilidades, na condução do País. Isto são factos e 
contra factos não há argumentos. 
Relativamente à Lei Eleitoral sempre fui defensor da existência de vereadores da 
oposição nos executivos.  
Devo dizer aos Senhores Presidentes de Junta que defendi claramente, no meu 
partido e na ANMP que devem votar o Plano e Orçamento e as Contas de Gerência 
da Autarquia porque são documentos que contém o investimento a realizar e 
realizado nas suas Freguesias. A posição ficou registada, veremos se no acordo final 
entre os dois partidos essa posição fica ou não plasmada na futura lei. 
Sobre a actividade governativa mantenho o princípio que aqui já afirmei e reafirmo; 
não fui eleito contra o Governo, mas sim para defender os interesses dos cidadãos do 
Concelho de Chaves e por essa razão não comento as intervenções feitas sobre a 
actividade governativa. Defendo que quando interesses dos cidadãos deste 
Concelho, estão em causa, a convergência estratégica é importante para o benefício 
desses mesmos cidadãos e, com isso, não abdico em nada daquilo que é a minha 
matriz política e ideológica, relativamente àquela que é a do Governo da Nação. 

 Ao Senhor deputado José António Trindade Mendes recordo-lhe que este 
Executivo não governa pelos jornais e muito menos se deixa governar por eles.  
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Relativamente à questão das máquinas já tinha sido dada uma informação à câmara, 
com excepção do primeiro semestre de 2007, que foi dada agora. O que foi 
combinado recentemente com os Senhores Presidentes de Junta é que a partir de 
Janeiro de 2008 as máquinas estarão apenas ao serviço da Câmara, com excepção 
das Motoniveladoras, que serão disponibilizadas – pelo menos uma – de acordo com 
as necessidades, a calendarizar pelo respectivo Vereador da área e a respectiva 
Junta de Freguesia. 
O Centro Comercial estará concluído, de acordo com a Empresa adjudicatária, um 
ano após a concessão da licença pelo Ministério da Economia; está em execução o 
Plano de Pormenor, que se supõe demore o mínimo tempo possível.   
A Associação fez uma candidatura a uma TNS – Trabalhos de Natureza Simples -  
que esteve três anos à espera de decisão, para a iluminação do estádio. Foi este ano 
aprovada. 
A Câmara Municipal comprometeu-se, nessa altura, a pagar à Associação Desportiva 
Flaviense a parte não financiada e vai fazê-lo. O equipamento que vai ser colocado 
no campo é perfeitamente removível para qualquer outro estádio; por essa razão o 
investimento vai ser realizado e não é um desperdício porque será aproveitado para o 
novo espaço que lhe será destinado.    
Relativamente ao Novo Parque Urbano Desportivo, o projecto da primeira fase está 
em apreciação na CCDRN para candidatura aos fundos comunitários.  
O Centro Coordenador de Transportes tem também uma candidatura no respectivo 
Eixo, para a sua construção. 
O Município de Chaves, pelo trabalho já realizado, está em condições de apresentar 
candidaturas a fundos comunitários em 24 horas. O Plano Estratégico que vem hoje a 
esta Assembleia enquadra as candidaturas. É um trabalho que muito nos orgulha e 
que temos de agradecer a muitos técnicos das Autarquia, que tal como faz o 
Gabinete de Apoio às Freguesias, trabalharam muitas horas fora do horário normal, 
incluindo fins de semana, para que os dossiers ficassem prontos atempadamente. Eu 
e o Senhor Vice-Presidente António Cabeleira, também participamos na elaboração 
destes documentos, que agora nos colocam em situação privilegiada, logo que os 
prazos para apresentação dessas mesmas candidaturas sejam abertos.   

 O Senhor deputado Francisco Melo disse que estava disposto para debater alguns 
assuntos nos jornais e não nesta Assembleia. Mas este Forúm é lugar próprio para os 
debater. 

 Concordo com o Senhor deputado Francisco Taveira na defesa de valores, 
essencialmente naqueles que a sociedade muito preza. 
DEPUTADO MANUEL JUSTINO MATOS CUNHA da CDU – disse ter recebido um 

pedido da Associação Portuguesa de Deficientes, no sentido de lançar aqui a 
discussão da figura do Provedor Municipal do Cidadão com Deficiência e pôs à 
consideração da Assembleia para que o assunto fosse debatido numa próxima 
Sessão deste Órgão. 
DEPUTADO NELSON PAULO GONÇALVES MONTALVÃO do PSD – no 

complemento do que foi dito pelo Senhor deputado Manuel Cunha, concorda que a 
assembleia faça um debate sobre o assunto, e recordou que no mandato anterior, 
numa das sessões “Dar Voz ao Munícipe”, entregou, na qualidade de cidadão, uma 
proposta para o Provedor Municipal do Cidadão com Deficiência, ao Vereador Carlos 
França.   
 

 Entrou-se no “Período da Ordem do Dia” 
O SENHOR PRESIDENTE DA MESA informou deram entrada na Mesa dois 

requerimentos: o primeiro subscrito pelo Grupo Municipal do PSD, através do que 
pedem o agendamento do tema “Educação” para a próxima reunião desta 
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Assembleia, ou em alternativa para a primeira reunião possível, em função da 
urgência das matérias constantes na Ordem de Trabalhos.   
Posto à votação foi aceite por unanimidade. 

No segundo requerimento, subscrito pelo Grupo Municipal do PS, pediram que o 
Ponto 10 da Ordem de Trabalhos “Documentos Previsionais para 2008” fosse 
antecipado para Ponto 2, dada a relevância da temática que, por questões de horário 
ou de tempo, não deve ser amputada a sua discussão, para bem do esclarecimento 
de toda a Assembleia Municipal e através desta, dos cidadãos em geral. 
Posto à votação foi aceite por unanimidade. 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A 
ACTIVIDADE MUNICIPAL; 
 
OUTUBRO 2007 
 
Dia 15 - Reunião na DREN – Centros Escolares/Carta Educativa (Investimento a 

realizar). 
Dia 18 – Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. Proposta de Trabalho (Baixa)  
Dia 23 – ANMP – Orçamento de Estado (LFL) / Delegação de Competências            
Dia 24 – NUT III (Vila Flor) – Versão preliminar do Programa de Acção. 
Dia 25 – Vigo – Apresentação do Projecto de Intervenção Social em Rebordondo. 
Dia 27 – Participação em Reunião da CNA – Política Florestal.  
Dia 29 – Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro – Nova Reunião (Baixa). 
Dia 31 – Lisboa – DGDR (INTERREG) / Ministério da Ciência e Ensino Superior. 
 
NOVEMBRO 2007 
 
Dia 05 – Reunião com a OPERSCUT – Sinalização e manutenção da A24. 
Dia 06 -  Trofa (PROEF) – Instalação de Unidade de produção de Energia a                                                                                                                                     

partir da Biomassa. 
Dia 08 -   Centro de Saúde nº. 1 – Recepção Provisória da obra; 

 - Conselho Municipal de Educação (Aprovação da alteração da Carta 
Educativa). 

Dia 12 – Reunião com todos os trabalhadores do Município em condições de 
progredir na Carreira. 

Dia 16 -   Valença  - Cooperação Transfronteiriça ( CTC).  
Dia 17 -  Visita a Chaves do Senhor Secretário de Estado da Educação – Novas 

Oportunidades. 
Dia 20 -   Reunião com a UNICER – Água para Balneário de Vidago.   
Dia 21 -   Valpaços ( NUT III) – Aprovação do Plano de Acção. 
Dia 22 -Auscultação dos Partidos Políticos com representação da Assembleia 

Municipal – Plano Estratégico Chaves 2015 e Plano e Orçamento 2008. 
Dia 23 -   Reuniões com Juntas de Freguesia – Plano e Orçamento 2008. 
Dia 24 - Porto (Fundação Serralves) – Encontro com Senhora Ministra de   Educação. 
Dia 26 - Reuniões com Juntas de Freguesia – Plano e Orçamento 2008. 

 
DEZEMBRO 2007 
 
Dia 03 – Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro – ETAR de Chaves / Abastecimento 

de água; pavimentos. 
Dia 10 - Conselho Consultivo do Alto Tâmega – Instalação. 
Dia 11 - Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro – Assembleia Geral. 
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Dia 13 -  Abertura Unidade de apoio a Toxicodependentes. 
            - Reunião em Vidago – Construção do Balneário Termal. 
Dia 18 - Visita do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional – Apresentação 

do Plano da Eurocidade Chaves / Verin. 
  

INFORMAÇÃO RELATIVA À SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO 
MUNICÍPIO A 17 DE DEZEMBRO DE 2007. 
 

1-  Execução do Plano Plurianual de Investimentos: 

2- Dotação Actual do PPI………………………………………24.770.249,05€ 
                    Dotação Cabimentada …………. …………. …….….…….24.301.871,04€ 

Taxa de Execução Física do PPI …………. ……………………...98.11% 
 

2 – Execução do Orçamento: 
 
 2.1 . Execução do Orçamento da Despesa: 

 Dotação Actual do Orçamento …………………………..  51.806.269,40€ 
Dotação Cabimentada ….……………….………….…....  50.203.064,42€ 
Grau de Execução do Orçamento da Despesa …………. ………96,91% 
 

2.2 . Execução do Orçamento da Receita:  

Dotação Actual do Orçamento…………………………….51.806.369,40€ 
Receita Liquidada ……………………………………….     29.964.157,84€ 
Grau de Execução do Orçamento da Receita……………………. .57,84€ 

        

  3 – Situação das Responsabilidades Financeiras Assumidas pela Autarquia: 

3.1 . Responsabilidades Financeiras de Curto Prazo: 

Data Dívida de Curto Prazo 

2007.02.26              16.603.560,09€ 

2007.04.19     17.150.777,39€ 

2007.06.22      17.062.653,54€      

2007.09.21     16.923.366,66€ 

2007.12.17     15.800.516,91€ 

 

3.2 . Responsabilidades Financeiras de M/L Prazo: 

Data Dívida de M/L Prazo 

2007.02.26 17.756.428,61€ 

2007.04.19 17.440.638,10€ 

2007.06.22 17.269.143,66€ 

2007.09.21 16.940.169,44€ 

2007.12.17 16.627.506,67€      
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Sobre este Ponto usou da palavra o SENHOR DEPUTADO MAUNEL CUNHA da 

CDU para dizer que temos assistido continuadamente, a uma movimentação, quase 
sempre capitaneada pelo Partido Socialista, no sentido da criação do grande negócio 
da privatização da água, nomeadamente agora, na tentativa da criação da tarifa única 
nacional.  
Perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se nas havidas reuniões com as Águas 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, a questão básica do saneamento e da limpeza do 
Rio Tâmega, continua permanentemente adiada. 
Referiu ainda a construção de Barragens, que no seu entender é mais um problema 
ecológico com fins lucrativos. 
Disse que é uma vergonha a A24 continuar sem uma única área de serviço, 
interrompendo todas as normas de segurança, e perguntou ao senhor Presidente da 
Câmara informação sobre o assunto. 
 Perguntou ainda, sobre a abertura da unidade de apoio aos Toxicodependentes, e se 
está prevista algum apoio aos problemas de alcoolismo existentes, nomeadamente 
com a criação de um Centro de Alcoologia que permitia dar consistência e 
consolidação à Unidade Hospitalar de Chaves. 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA informou o Senhor deputado Manuel 

Cunha que a as reuniões havidas com as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro têm 
tido como tema o facto de estar prevista para a Região Norte, a criação de uma 
Empresa que assegure o fornecimento da água em baixa às populações, com uma 
tarifa única, que parece, sob o ponto de vista prático e teórico, irá beneficiar o interior. 
Essa questão tem também a ver, com a assunção, por parte da Empresa, de alguns 
equipamentos. Já antes informei que a ETAR de Chaves já está sob a 
responsabilidade das Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Município de 
Chaves paga à Empresa, o tratamento dos respectivos afluentes. 
A nova ETAR irá despoluir o rio Tâmega, porque no investimento a efectuar inclui um 
conjunto de emissários e que vai complementar o grande investimento feito pela 
Autarquia, em saneamento, nas várias aldeias da bacia do Tâmega, nos últimos seis 
anos.    
Relativamente às barragens nenhuma será construída no Concelho de Chaves. A 
que inicialmente se denominava barragem de Vidago ficará no limite de Arcossó, mas 
é meu entender que, havendo compatibilização ecológica, economicamente será 
favorável. É bom para o País que a economia funcione, que haja produção de 
riqueza, neste caso através de energia. 
A reunião havida com a OPERSCUT tratou essencialmente da segurança e da 
sinalética na A24. A área de serviço mais próxima, a ficar concluída, localiza-se na 
zona de Vilarinho das Paranheiras. Partilhamos a preocupação do Senhor deputado 
Matos Cunha de que a existência dessa área de serviço é fundamental. 
A unidade que foi inaugurada no passado dia 13 não é propriamente um CAT, nem 
um AT. É uma Unidade de Apoio Integrado, que prestará apoio a toxicodependentes 
e na área do alcoolismo. 

 
PONTO 2. INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3 DO 
ART. 48, DA LEI Nº. 2/2007, DE 15 DE JANEIRO. PROPOSTA Nº. 
125/GAPV/2007 – Para conhecimento. 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA informou que este Ponto se refere ao 

Relatório que o Revisor Oficial de Contas apresentou sobre o primeiro semestre do 
ano. Não era obrigatório, mas somos a única Câmara do País a apresentar neste ano 
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esse trabalho. Esse documento espelha claramente que a Dívida de terceiros à 
Câmara Municipal é superior à da Câmara a terceiros. Diz que há proveitos deferidos 
no primeiro semestre de 2007, superiores a oito milhões de euros e que a capacidade 
de endividamento do Município está longe de ser atingida. Também propõe melhorias 
que terão de ser introduzidas nalguns Serviços, as quais cumpriremos. 
 
PONTO 3 - DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2008. PROPOSTA 
Nº. 122/GAPV/2007. 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA iniciou a sua intervenção dizendo que 

qualquer Plano é um conjunto de opções políticas e estratégicas e que este também 
o é. O Orçamento é a quantificação dessas opções políticas e estratégicas e este 
também o é.  
O Orçamento para 2008 é o terceiro deste mandato que dá continuidade a um 
trabalho já executado e abre perspectivas de novos financiamentos. Partimos para 
este Orçamento com dados novos. Segundo informação prestada pelo Revisor Oficial 
de Contas, o património municipal está subavaliado e, em termos de endividamento, 
se neste momento o Município quiser ir à banca, pode pedir empréstimos acima de 
oito milhões de euros. Não iremos fazê-lo agora, mas podíamos. Partindo de dados 
seguros, para além do reconhecimento que o nosso património já vale cinco vezes o 
valor do Orçamento e saber que podemos, hoje mesmo, aceder à banca para contrair 
empréstimos nos valores mencionados, não me parece que o Município esteja em 
situação de falência como foi dito por um Senhor deputado do PS. 
Temos um Plano e Orçamento para 2008 com uma matriz Social – democrata: 
humanismo nas acções e planeamento na gestão. A meta é afirmar Chaves (Cidade 
e Concelho) no contexto regional e nacional. O desafio permanente das nossas 
realizações é compatibilizar o desenvolvimento económico, que é visível no 
dinamismo que a cidade e o Concelho sentem, com equilíbrio ecológico e com 
progresso social.  
Recursos Humanos, com investimento na Educação, nomeadamente no ensino pré-
escolar e primeiro ciclo, no Desporto, na Cultura e na Acção Social; 
Desenvolvimento Económico, com a valorização progressiva da nossa actividade 
empresarial; a rede viária, capaz de a potenciar, passa, neste momento, pela ligação 
da A24 à nova zona empresarial; Requalificação Urbana e Valorização Ambiental, 
em 2008, com a execução das obras do Programa Polis, bem como a continuidade 
dos saneamentos que estão em execução e início de outros. Cooperação 
Interinstitucional que se mantém com o Governo, com as entidades locais e em 
particular com as entidades da Galiza.      
Cumprimos claramente os princípios da Lei das Finanças Locais, no que é a 
responsabilidade da Câmara. Esta Lei tem plasmados três princípios fundamentais: – 
O princípio do Equilíbrio Vertical, que é da responsabilidade do Governo e não está a 

ser cumprido. Isto porque a transferências das verbas para as Câmaras deve ser feita 
de acordo com a subida das receitas fiscais. Nos últimos dois anos houve subida de 
receitas fiscais de 8% e as Câmaras receberam 5%; o princípio do Equilíbrio 
Horizontal que diz que as Câmaras do interior, deveriam ter uma subida maior do que 
as do litoral, o que não aconteceu e mais uma vez o Governo não cumpriu. Como 
Social-Democrata entendo que a justiça não é dar a todos por igual, mas sim dar 
mais a quem mais precisa; o princípio da Transparência, que é da responsabilidade 

da Câmara, foi cumprido. O Orçamento Municipal foi aos respectivos Órgãos, foram 
ouvidos os partidos da oposição, os Senhores Presidentes de Junta, está disponível 
“on - line” e está afixado nos lugares de costume.  
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A análise feita pelo Partido Socialista, verifica-se que partiu de dois erros de base. 1º. 

– Não percebeu que o Orçamento de 2008 termina um ciclo de fundos comunitários e 
começa um novo ciclo. Nesse contexto há uma aposta em terminar as obras que vêm 
do anterior Quadro Comunitário e que para as novas obras, a candidatar, aparecem 
inscritos valores de referência, que irão sendo reforçados no Orçamento, à medida 
que as obras forem aprovadas. E não só as que estão definidas, mas também 
aquelas que são investimentos próprios e que serão colocadas através das revisões 
orçamentais. 2.º O Partido Socialista ao comparar o Orçamento de 2008 com o de 
2007, não percebeu que o de 2008 é 8% maior e não é possível comparar coisas que 
não são objectivamente iguais. Por essa razão toda a argumentação posterior cai 
totalmente por terra. 
Impostos Municipais: É errado o Partido Socialista achar que pode haver 
empolamento de Receitas de Capital que irão interferir nas Despesas Correntes, 
porque isso não é de Lei e logo é impensável. Os impostos municipais valem 15% de 
44% do Orçamento, dizem apenas respeito às Receitas Correntes e só estas é que 
suportam as Despesas Correntes. Os impostos municipais em Chaves não subiram; 
mantêm as mesmas taxas e temos a indicação que a Proposta sobre a descida dos 
índices – que vão descer o valor das avaliações – será aceite, o que implicará que, 
não mexendo nas taxas, a receita será menor e os cidadãos pagarão menos. 
As Receitas de Capital, pela regra da transparência orçamental só podem ser usadas 

se houver documentos de suporte. E há. O Partido Socialista esqueceu-se que 
noutros tempos não havia lotes na zona industrial que podem ser avaliados e 
vendidos; foram considerados os lotes já avaliados, com contratos pré-negociados. 
Está também o património habitacional pertença da Autarquia. As Transferências de 
Capital constantes do Orçamente referem-se aos valores que a Câmara já pagou e 
que ainda não recebeu, nomeadamente de fundos comunitários, que é uma 
percentagem muito elevada e subiu desde o ano passado para este em cerca de 
37%. Esse é dinheiro da Autarquia que já está pago na sua totalidade. 
Nas Despesas com Pessoal o Partido Socialista cai noutro erro base ao comparar as 
Despesas de 2001, com as de 2008. Isto porque o que importa nas Despesas com 
Pessoal é o valor que elas têm, ou relativamente às Despesas Correntes, ou em 
relação ao Orçamento total. Neste momento o valor das Despesas com Pessoal na 
Câmara Municipal de Chaves é de 18% do Orçamento total e 44% das Despesas 
Correntes. A Lei permite que as Despesas com Pessoal possam atingir 60% das 
Despesas Correntes. 
Subiram em relação ao ano anterior porque foram acauteladas as progressões na 
carreira de todos os funcionários que reúnem as condições para isso, que, como 
todos sabem, estiveram congeladas durante anos. Esses funcionários, que são mais 
de 100, estão este mês a fazer as respectivas provas de acesso. A partir de Janeiro 
de 2008 entra em vigor uma nova lei laboral que altera o modelo de progressão na 
carreira e o que este executivo pretende, ao contrário do que faz o Governo, é dar 
estabilidade aos seus colaboradores e colocá-los a todos em pé de igualdade. Ora 
isso vai aumentar as Despesas com Pessoal.  
Para além dessa situação existem mais de 100 trabalhadores que se encontram com 
contrato de avença ou com outros contratos precários, e quando o Partido Socialista 
diz, com má fé, que vão abrir mais setenta e um lugares, não é verdade. Vão abrir 
setenta e um lugares, que é bem menos do que o número de trabalhadores em 
situação precária e para os quais todas as pessoas que reúnam as condições 
exigidas, e o desejem, podem concorrer, em iguais condições àqueles que já prestam 
serviço na Autarquia. É claro que a avaliação curricular das pessoas que já 
colaboram connosco será tomada em conta. E eu pergunto. Acham mal que se dê 
estabilidade a esses trabalhadores?  
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Esclareço, para quem não sabe, que um colaborador que hoje está com um contrato 
de avença recebe mil euros vezes doze meses. Quando passar para contrato 
individual de trabalho, passa a receber mil e quinhentos e sessenta e sete euros 
vezes catorze meses. 
Os descontos para a Segurança Social tiveram um aumento de 6%, nos dois últimos 
anos - muito superior aos aumentos salariais desses mesmos anos - e a Autarquia 
tem pago pontualmente; acrescentamos as despesas com a saúde e mais trezentos e 
quarenta mil euros que são as remunerações dos professores de inglês, Educação 
Física e Tecnologias de Informação, que apesar de ser transferido pelo Ministério da 
Educação, soma às Despesas com Pessoal e têm de constar no Orçamento.  
Reafirmo mais uma vez que este Orçamento tem justificação social porque dá 
estabilidade às pessoas, e motiva o seu rendimento no trabalho. Não temos qualquer 
problema em assumir que as Despesas com Pessoal são maiores, mas por muito que 
o Partido Socialista tente, não consegue provar que o número de trabalhadores é 
superior, porque efectivamente, de ano para ano tem diminuído. 
As Despesas Correntes, no seu conjunto, aumentaram mais do que as Despesas 

com Pessoal, mas estão aí incluídos trezentos e dezanove mil euros que pagamos à 
Empresa das Aguas de Trás-os-Montes pela compra de água; estão quatrocentos mil 
euros para implementação da rede social; está o valor relativo às despesas com 
Transportes Escolares e às refeições que a Autarquia fornece diariamente aos 
alunos. Há dois anos forneciamos160 refeições, neste ano fornecemos 930 e os 
Transportes custam este ano mais quinhentos mil euros que há dois anos atrás. Está 
tudo claro e devidamente fundamentado nos documentos, conforme determina a 
legislação em vigor. 
Neste momento a Dívida da Câmara, em termos de encargos com juros e 
amortizações, equivale a 1,49% do Orçamento e corresponde a 3,6% das Despesas 
Correntes. 
Dizem os Senhores deputados do Partido Socialista que o investimento, 
genericamente, baixou, mas sabem que o valor inscrito para obras é superior em 9% 
ao de 2007? 
As transferências para as Juntas de Freguesia, previstas neste Orçamento são 
superiores às do ano anterior em 37%. Os passivos financeiros da Autarquia 
desceram 12%. 
Este Orçamento que está em discussão para ser votado, independentemente das 
leituras que possam fazer, está instruído com dados claros, objectivos e concretos, 
ao alcance de todos. Acreditamos que, em conjunto com o Plano Estratégico, a Rede 
de Equipamentos Sociais, a Carta Desportiva e outros, este Orçamento traduz, no 
nosso entender, uma capacidade cada vez maior de Chaves crescer, se desenvolver 
e se afirmar. 
Para terminar parafraseando o que o PS disse, julgo que o que tem de mudar, 
efectivamente, é o paradigma da oposição. 
  
Para discussão deste ponto usaram da palavra os seguintes deputados: 
PAULA CRISTINA BARROS TEIXEIRA DOS SANTOS do PS -  disse que pela 

leitura que fazem dos documentos em análise, o seu Partido não consegue ver neles 
o dinamismo que o Senhor Presidente da Câmara enunciou. Fez uma consideração à 
forma como o Senhor Presidente iniciou a apresentação do Orçamento - um 
documento importante e estratégico para o Concelho -  refugiando-se num conjunto 
de situações que disse não terem sido cumpridas por parte do Governo e que, no seu 
entender, é porque quis, à partida, justificar alguma coisa que, se calhar não está 
assim tão bem.  
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“No que respeita às competências do Governo não gostei de ver o Senhor Presidente 
menosprezar aquilo que foram as transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro, 
porque para as Autarquias do interior foi o máximo – 5% -  que para a de Chaves não 
fica muita aquém de um milhão de euros; nem todo o País foi contemplado da mesma 
forma. Isto para nós significa muito, porque, para além deste sinal, o Governo dá 
outros sinais de investimento nas regiões do interior, que não podemos menosprezar. 
É o caso da manutenção das auto-estradas SCUT, sem portagens; são investimentos 
diários na região do interior, que não conseguimos sequer quantificar e em relação a 
esta matéria nunca vimos o Partido Social-Democrata demarcar-se desta posição 
conhecida de que «auto-estradas sim, com portagens também». 
Não só consideramos essa medida discriminatória positiva para o interior, como 
temos a certeza que se não fosse através deste modelo de financiamento, hoje não 
teríamos auto-estradas a servirem o interior, e continuaríamos com as auto-estradas 
do litoral, sobre as quais o PSD tem responsabilidades. O Partido Socialista pode 
bem com o ónus de ser responsável pela construção das auto-estradas do interior, 
graças a um modelo de financiamento que as tornou possíveis e que traduzem um 
investimento sério. 
É de facto preocupação do Governo o dinamismo empresarial nas regiões do interior, 
com uma série de programas de apoio às pequenas e médias empresas. 
Entendemos que é um objectivo estratégico importante.  
Assumindo o Governo do Partido Socialista, como uma das suas prioridades, o 
equilíbrio das contas públicas, tendo herdado uma situação financeira muito 
complicada e não interessa de quem, conseguiu, neste Orçamento de Estado, alargar 
o benefício fiscal, não só às empresas que já estão instaladas no interior como 
aquelas que aí se venham a instalar. Um IRC diferenciado em 5% para estas 
empresas, que traduz para empresas novas que se venham a instalar no interior, um 
IRC de 10% e para empresas já instaladas um IRC de 15%, transformando este IRC 
numa diferença de dez pontos percentuais em relações às empresas situadas no 
litoral. Fazendo uma análise política do que está a acontecer, vemos, que o Governo 
do Partido Socialista, tem praticado verdadeiras políticas de coesão social e territorial. 
Estas políticas não se anunciam, estas políticas executam-se. Esperávamos que por 
parte da Autarquia houvesse algum sinal, porque o dinamismo, a manutenção de 
serviços numa região, só é feita se tivermos a capacidade de dinamizar essa região e 
de atrair e fixar aí pessoas. Acreditamos que Chaves tem condições para isso. Tem 
acessibilidades, tem medidas políticas de discriminação positiva e gostávamos que à 
semelhança de outras autarquias - e algumas delas no nosso Distrito – também 
sentíssemos aqui um sinal do Senhor Presidente, da vontade de  fixação das 
pessoas e de dinamização, nomeadamente em relação aos 5% de taxação do IRS. 
O Senhor Presidente pode argumentar que o Senhor Engenheiro Sócrates diz que 
não pode baixar os impostos, porque o Governo está numa situação complicada e 
delicada em termos financeiros e tem como prioridade equilibrar as contas públicas. 
Mas então o Senhor Presidente também deveria vir aqui dizer que não pode vir fazer 
discriminação com o IRS porque a Autarquia também está com as contas debilitadas. 
No entanto o Senhor Presidente faz o esforço contrário ao dizer que está tudo bem e 
de facto os níveis de endividamento são dos melhores e orgulhamo-nos todos disso. 
Mas em contrapartida vemos alguma engenharia em contrariar aquilo que está nos 
livros. Não compreendo que o Senhor Presidente procure demonstrar que há uma 
diminuição da Despesa, quando não a há, não compreendo que anuncie um aumento 
no investimento, quando os números não dizem isso e com tudo o que foi aqui dito e 
anunciado, prevíamos que a Autarquia aumentasse fortemente o investimento. Desse 
sinais, nomeadamente através da sua política de impostos, de vontade séria de 
fixação das pessoas, de dinamismo empresarial à região, para que essa 
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solidariedade institucional que o Senhor Presidente anuncia e preza, possa ter 
consequências efectivas no terreno.     
Não queríamos que o esforço feito pelo Governo do Partido Socialista não viesse a 
produzir frutos por falta de vontade da autarquia. Julgamos que não é esse o 
sentimento do Senhor Presidente, mas não acreditamos que seja com este 
Orçamento que vai conseguir alterar alguma falta de dinamismo que está a afectar 
séria e perigosamente a nossa região, sendo ela, pela sua localização e por um 
conjunto de infraestruturas que neste momento reúne, uma região que estaria em 
condições de disparar em termos de índices de população, sociais e económicos”. 
 
MANUEL JUSTINO MATOS CUNHA da CDU – iniciou a sua intervenção gracejando 

ao dizer: “ O Partido Socialista, sempre numa situação complicada porque o melhor 
aluno do Senhor Eng.º Sócrates é sempre o Senhor Presidente da Câmara. Qualquer 
dia tem de mudar de partido”.   
“A CDU vai abster-se na votação dos Documentos Previsionais para 2008. 
O Senhor Presidente da Câmara fez uma intervenção muito bem estruturada sobre a 
Proposta em análise e defendeu-a muito bem. Referiu a estabilidade dos postos de 
trabalho, contrariamente ao que é a actual política do Governo e também, 
curiosamente, do que foi a política do PSD quando foi Governo. 
Há aqui situações que a CDU subscreve e que gostaria de ver nas políticas 
nacionais, nomeadamente estabilidade no emprego, progressão nas carreiras, 
dignidade no trabalho, etc. etc. mas não é essa a politica do Governo, em nada.  
A Senhora Deputada Paula Barros referiu as transferências do Fundo de Equilíbrio 
Financeiro, mas efectivamente o Governo não está a cumprir a Lei das Finanças 
Locais e reconhecer isso é que é honestidade intelectual.  
O Senhor Presidente da Câmara entende que este Governo está a descriminar o 
interior favorecendo o litoral nas transferências de verbas. O Partido Socialista de 
Chaves acha que a viabilização do interior é uma responsabilidade exclusiva das 
autarquias o que, no nosso entender é uma ingenuidade. A descida das taxas do IRC 
para as empresas que se vão fixar no interior - infelizmente são muito poucas e as 
que existem pagam muito pouco IRC - traduz um valor insignificante. Gostávamos 
que tivessem a coragem de assumir, o que significa para todo o interior, em termos 
financeiros, esta decisão do Governo. O que se estava à espera e isso foi aqui 
discutido mais do que uma vez, nesta Assembleia, era a diferenciação na questão do 
IVA. Isso sim prejudica fortemente as regiões do interior, sobretudo as que fazem 
fronteira com Espanha. Isso é que gostávamos de ver discutido e decidido, porque vir 
tapar o sol com a peneira do IRC, que é um valor muito pequeno, é no nosso 
entender uma desonestidade.   
Também é uma desonestidade da parte do PS e a CDU subscreve a posição tomada 
pelo executivo, relativamente à cobrança da taxa de 5% do IRS. O Partido Socialista 
sabe perfeitamente que se fosse feita essa redução iria beneficiar apenas a classe 
média/alta, ou seja meia dúzia de pessoas no Concelho. O Parido Socialista tem essa 
tradição espantosa. É o caso das superfícies comerciais e outras situações em que a 
sua preocupação é sobretudo favorecer os ricos em prejuízo dos pobres.  
No meu entender não é justo é que se venham fazer discursos onde se tenta tapar o 
sol com a peneira, porque a nomeação dos impostos deve ser traduzida em números 
e a grande revindicação nacional que ultrapassa/trespassa as populações todas, 
principalmente as do interior é o IVA. Aqui é que o Governo pode ajudar a diminuir as 
simetrias.  
Também subscrevo o que disse a Senhora deputada Paula Barros na questão das 
SCUTS. Os princípios que o PSD defende, se fossem implementados seriam 
penalizadores desta região e é preciso que tenham a noção disso. As SCUTS são 
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uma obrigação, mas é uma pequena parte das obrigações que o Estado e o Poder 
Central têm pela coesão do território nacional. 
O Senhor deputado Francisco Taveira disse que no futuro todos seremos julgados, e 
eu entendo que este Governo do Partido Socialista sê-lo-à de uma forma mais aguda, 
pelo mundo que estamos a criar.  
A construção das barragens, com as quais o Senhor Presidente da Câmara concorda 
é, em nosso entender mais um disparate, demonstrado pela história, em todos os 
países que foram por esse caminho.  
É também a forma penalizadora de intervenção da ASAE que está a causar mau 
estar na população, aplicando um conjunto de normas ridículas, construídas na União 
Europeia e outras em Portugal, pelas mãos deste Governo; é este o ambiente que um 
Governo Tecnocrata está a criar e não se vêm as autarquias e os seus autarcas a 
levantar a sua voz contra um modelo de sociedade que nos estão a impor e que entra 
tudo numa linha de coerência; é os Senhores Presidentes de Junta a deixarem de 
poder votar determinados documentos, é a eliminação da tradição de todo um mundo 
rural, que tende para a extinção em nome dos “MC’DONALDES” e outros. Qualquer 
dia a feira do fumeiro de Montalegre é patrocinada pela “Nobre” a pela 
“MC’DONALDES” o os restaurantes de Chaves vão ser MC’CHIKENS, 
KENTUKYFRIEDS e outras coisas parecidas e também gostava de ver isso aqui 
discutido. Num período muito curto de anos seremos todos julgados por tudo isto. 
O desenvolvimento do interior é uma responsabilidade das autarquias, e o seu 
empenhamento, incluindo as Juntas de Freguesia, passa pela realização de um 
congresso que abranja todo o Alto Tâmega, onde sejam abordados este problemas 
todos e é isso que nós queremos transmitir às gerações futuras. Não tenho receio de 
ser julgado pelos meus filhos ou pelos meus netos porque sempre digo o que penso, 
sempre penso no que digo e faço sempre as coisas com total desinteresse pessoal e 
não abdico de as dizer. Damos o nosso apoio a tudo o que seja para estabilizar. Quer 
seja a estabilização do emprego para os profissionais da Autarquia, quer seja a 
progressão nas carreiras, porque é um princípio que nos parece muito justo”. 

  
DEPUTADO FRANCISCO MELO do PS -  disse que não pode fazer um análise 
aprofundada dos documentos em análise porque não teve a possibilidade de analisar 
o respectivo Relatório, embora tenha sido entregue ao seu Grupo Municipal. Disse 
ainda que de ano para ano lhe são enviados menos documentos do conjunto que 
constituem o Plano e Orçamento. 
“Estes documentos têm uma série de números muito abstractos, mas o que entendi, 
pela intervenção do Senhor Presidente, o grande objectivo deste ano é conseguir dar 
estabilidade no emprego aos funcionários da Autarquia. No meu entender um Plano e 
Orçamento devia ser mais dirigido para resolver os problemas prementes das 
populações do Concelho, das quais os funcionários da autarquia fazem parte, mas 
são uma percentagem muito reduzida do geral da população. 
Não posso afirmar categoricamente se as previsões que são feitas em termos de 
arrecadação de receitas, serão exequíveis, ou se, eventualmente, não estarão 
inflacionadas; algumas sabemos que estão, mas só no próximo relatório de contas é 
que serão vistos os erros de previsão de forma mais cabal.  
Os números a que tive acesso e a técnica contabilística do registo não a ponho em 
causa, é feita pelas mesmas pessoas há vários anos e nunca lhe detectei erros, mas 
o facto é que não há uma explicitação escrita entregue a todos os membros desta 
Assembleia, com excepção dos líderes dos Grupos Parlamentares, para explicitar por 
um lado as orientações gerais que tiveram por base a elaboração deste Plano e, por 
outro, para por em evidência, de forma clara e definitiva, as prioridades orçamentais. 
Pelo discurso do Senhor Presidente pude entender algumas, nomeadamente esta 
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questão dos funcionários da Autarquia, da sua estabilidade no emprego e das 
questões relativas aos aspectos sociais de apoio àqueles que na sociedade mais 
precisam de ajuda. 
Temos de dizer que aquilo que está orçamentado no Plano e que se venha a fazer, é 
mais uma ajuda, mas o grosso dos problemas não está a ser atacado. 
Vejo neste Plano e desculpe Senhor Presidente, se achou que não tínhamos 
entendido que este é um ano de transição, mas eu diria que é um ano de marcha 
atrás, na medida em que não se fez, de certa forma, o retrocesso daquilo que são as 
Despesas Correntes. Eu não quero que as Despesas Correntes diminuam porque 
sim; eu penso que as administrações públicas e é uma lógica nacional, europeia e até 
mundial, nos países desenvolvidos, de redução do seu peso e das suas despesas, de 
forma a disponibilizarem mais meios aos cidadãos. Dou como exemplo a pressão de 
empréstimos na banca, que faz com que esta tenha clientes privilegiados – o Estado 
– e, de certa maneira, se o Governo e as Câmaras e outros Serviços pedirem muito 
dinheiro emprestado, os Bancos aumentam as taxas de juros aos particulares. 
Sempre ouvi falar que é a lei da oferta e da procura que gere o preço do dinheiro e o 
dinheiro é uma mercadoria.  
O Orçamento em termos de volume ultrapassa, na moeda antiga, os dez milhões de 
contos, o que é agradável, mas não podemos pensar que esse valor é todo para o 
futuro. Este volume, se nos fixarmos bem nas despesas, é essencialmente para 
pagar compromissos assumidos, o que significa que, embora o investimento 
contemplado seja grande, grande parte deste investimento é para acabar de pagar a 
Muralha, o Forte de S. Francisco, leasings de edifícios que estão em uso, algumas 
aquisições e outras obras que já podemos usufruir, mas que ainda não estão pagas. 
Não é dinheiro para obras novas. É para pagar compromissos e nisso elogio o 
Senhor Presidente da Câmara ao cumprir com compromissos que assumiu, porque o 
dignifica como pessoa e também como titular de um cargo público. Dizem que 
fazemos sempre as mesmas críticas, mas se os orçamentos são feitos sempre da 
mesma maneira, sem alguma inovação, não podemos alterar as criticas; podemos 
inovar na crítica, se houver inovação na forma de execução desses documentos, não 
persistindo nos mesmos erros. São as receitas da EHATB que não vão ser 
realizadas, são as tais vendas dos terrenos que se inscrevem e o empolamento das 
receitas que existe pela venda de bens e que não temos a certeza se irá concretizar-
se. Isso sempre se fez e se fará. Já na anterior gestão se arranjava maneira de 
arranjar receitas para cobrir despesas que não tinham enquadramento, o que é 
legítimo. O que não é legítimo é dizer que este Orçamento é um fenómeno como 
nunca se viu, porque não o é. É um Orçamento sem novidade e as minhas críticas 
são iguais às feitas no ano passado, só se alteram os valores. 
 
FERNANDO ALVES DE CARVALHO do PS – colocou ao Senhor Presidente da 

Câmara, a seguinte questão: no objectivo 2.5.2 do PPI – Construção e Beneficiação 
de Instalação Desportivas. Pediu que fosse especificado quis são as instalações 
desportivas abrangidas por esta rubrica, no valor de 350 mil euros. 
 
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE PÓVOA DE AGRAÇÕES – Eduardo 
Augusto Fraga da Cruz – cumprimentou os presentes e em seguida disse: “Antes de 
entrar no assunto em análise quero dar os parabéns ao meu colega e amigo Joaquim 
Lima, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz/Trindade, por ter tido a 
coragem de vir aqui falar sobre as transferências para as Juntas e da forma que o 
fez, apresentando dados concretos nas comparações que fez entre os mandatos 
1997/2001 e 2002/2005.  
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A minha freguesia desde 2005 até este momento de 2007, recebeu da Câmara 
Municipal 18.850,00€, sendo de capital cerca de 14.000,00€. Tem 390 eleitores e em 
área não é das mais pequenas. Das que menos receberam em 2006, foi Santa Maria 
Maior, a Madalena e Póvoa de Agrações e peço ao Senhor Presidente para nos dar 
um pouco mais em 2008. 
A Freguesia da Póvoa de Agrações, em termos de rede viária, rede de abastecimento 
de água e saneamento básico, tem unicidade e exclusividade. 
Em termos de rede viária é a única Freguesia do Concelho que não tem ligação da 
sede às cinco povoações que a constituem, e cuja população está envelhecida, com 
um considerável número de idosos com mais de 65 anos – 98 pessoas. Estas 
pessoas para tratarem dos seus assuntos na sede da Junta de Freguesia, que 
funciona na aldeia da Póvoa e para se deslocaram à missa dominical, têm de fazer 
desvios de muitos quilómetros, quando podiam fazer apenas três. Estas populações 
têm o direito de ter uma estrada minimamente transitável para se deslocar. Como a 
maioria destas pessoas não têm transporte próprio têm de recorrer a carros de 
aluguer, agravando o seu custo de vida. A estrada que liga Póvoa – Pereiro - 
Agrações -Fernandinho, mesmo com o esforço da Junta e com o apoio da Câmara, 
no Inverno está quase sempre intransitável. 
Esta estrada - Póvoa – Fernandinho - Pereiro de Agrações é uma aspiração da 
Freguesia já antiga – já em 1999 foram pagas indemnizações aos proprietários para 
utilização de parcelas de terreno para o efeito -  e como não vi qualquer referência no 
PPI para 2008, venho pedir a sua execução no terreno. É certo que no objectivo 3.3.1 
acção 09 – 2002 – Pavimentação e Beneficiação de caminhos rurais e agrícolas está 
dotado com um valor de 935.76,38€, mas não especifica para que Freguesias se 
destina.  
Relativamente ao saneamento básico também é a única, ou das únicas freguesias 
que não têm saneamento em nenhuma das cinco aldeias, nem vejo vontade política 
ou sinais que indiquem o lançamento dessas infraestruturas. 
Na rede de abastecimento de água é a única Freguesia que ainda tem uma aldeia - 
Agrações – sem água canalizada. As pessoas abastecem-se num fontanário público. 
Terminou pedindo esclarecimento das questões colocadas ao Senhor Presidente da 
Câmara e desejou a todos os presentes na sala um Feliz Natal e um Bom Ano Novo”. 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA respondeu às questões que lhe foram 

colocadas, pele ordem das intervenções feitas.  

 A Senhora deputada Paula Barros se tivesse estado ontem na cerimonia onde 

esteve o Senhor Secretário de Estado teria ouvido da boca dele o reconhecimento do 
dinamismo e de desenvolvimento regional que Chaves oferece, ao ponto o expressar 
publicamente para quem quis ouvir, inclusive a comunicação social. 
Reafirmo que o princípio da Igualdade, não significa dar a todos por igual, mas sim 
dar mais a quem mais precisa. E quando o Governo transfere para as Câmaras 5% a 
mais, para todas – interior e litoral – não está a fazer a tal discriminação positiva a 
que a Senhora deputada se referiu. Se consultar a listagem vai verificar que foram 
muito poucas as Câmaras que não tiveram esse aumento de 5% e, curiosamente 
algumas delas são do interior. A Câmara de Chaves não teve um aumento de cerca 
de um milhão de euros como a Senhora deputada disse, mas sim o valor exacto de 
643 mil euros. Mas no ano de 2007 teve um aumento zero. Estamos satisfeitos com 
este aumento; se fosse menos era pior. Mas o certo é que o Fundo Social Municipal 
desceu. 
Sobre a célebre questão do IRS eu disse e mantenho que tal como a percentagem é 
aplicada, é uma injustiça. Quando assumirmos libertar 2% do IRS estamos a 
beneficiar os que têm mais rendimentos. Esse dinheiro aplicado, como é nossa 
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intenção, na Educação e na Acção Social, vai criar condições de igualdade para 
todas as pessoas. Esse é um princípio que enquanto eu for Presidente da Câmara 
não abdico. Eu admitia que o Governo dissesse que só libertava essa verba para os 
escalões mais baixos e aí ia beneficiar aqueles que têm menos rendimentos, porque 
aqueles que têm rendimentos baixos também já têm as respectivas deduções. Tal 
como está a lei não é justa e eu, tendo essa possibilidade, não irei aplicar uma lei que 
é injusta. 
A Senhora deputada informe-se e veja, nos Concelhos que nos são próximos, as 
Câmaras que aplicam derrama; a derrama, como todos sabem é um imposto aplicado 
sobre as mais valias dos comerciantes. A Câmara Municipal de Chaves não aplica 
esse imposto. Temos o registo da existência de 400 empresas com volume de 
negócios inferior a 150 mil euros, que pagam de IRC, cerca de dois milhões de euros 
ao Estado e há 366 com um volume de negócios superior a cento e cinquenta mil 
euros que pagam dezoito milhões de euros ao estado. A Autarquia de Chaves podia 
lançar sobre essas empresas uma derrama, porque é de Lei e a maioria das 
Câmaras do País aplica-a, mas nós não o faremos, porque julgamos ser injusto; Se o 
fizéssemos a verba calculada andaria à volta de 400 mil euros por ano, mas não o 
fazemos, abdicando dessa receita em função da dinamização económica. 
Como todos, a Senhora deputada tem acesso aos dados do Instituto Nacional de 
Estatística, relativamente ao crescimento da população, e se o fizer vai verificar que, 
no contexto da NUT III Trás-os-Montes, a única cidade que cresceu em população foi 
Chaves. Verificará também que nos dados indicados pela Segurança Social, que 
crescimento de Chaves é superior à média da Região Norte, o que comprova que 
Chaves é dinâmica, que cresce e que a política que tem sido seguida, desde 2003, 
tem convergido para esse crescimento. Procuramos aplicar as nossas receitas de 
forma equitativa e justa. 

 O Senhor deputado Manuel Cunha falou da qualidade de vida no Município; uma das 

apostas deste Orçamento é exactamente na ligação entre freguesias, com a devida 
dotação inscrita. O que acontece é que o Concelho cresce, mas há zonas que 
decrescem e o importante é dotar as localidades com boas ligações, quer entre elas, 
quer com a sede do Concelho, para proporcionar uma melhor qualidade de vida às 
pessoas.  

   O Centro Comercial é um espaço onde as pessoas vão e por norma estes 
estabelecimentos estão sempre cheios de gente, o que prova que são importantes. O 
Comercio tradicional tem de se modernizar e procurar outras formas de atrair as 
pessoas, nomeadamente fechar mais tarde, no período do Verão.  

   A realização do célebre Congresso do Alto Tâmega não aconteceu, mas reuniu, 
nesta sala, o Conselho Consultivo do Alto Tâmega, que agrupa um conjunto de 
entidades e pessoas dos diversos Concelhos. Não é substituto de um Congresso, 
que no meu entender deve existir, do conjunto de Autarcas do Alto Tâmega, mas o 
Conselho Consultivo foi um passo intermédio que nos permitirá caminhar para o 
Congresso.  

 O Senhor deputado Francisco Melo, disse que não leu os documentos e pela 

intervenção que fez deu-se conta disso. Manifesta uma obsessão excessiva pelos 
funcionários da Autarquia. O Partido Socialista deve dizer claramente que acha mal o 
facto de este executivo dar estabilidade e melhores condições aos funcionários. Nós 
pensamos diferente e achamos que os funcionários devem ter melhores condições, 
quer seja a nível de promoções, quer de instalações; há seis anos atrás estavam 
instalados sem condições, amontoados em gabinetes que não lhe permitiam 
desempenhar as suas funções com toda a dignidade e em condições de igualdade.  
O Senhor deputado referiu-se ao endividamento. Em todas as Assembleia Municipais 
é entregue aos Grupos Municipais uma Informação actualizada da situação financeira 
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da Autarquia e se verificarem a Dívida vem diminuindo, a arrecadação da Receita tem 
aumentado e os índices são melhores; a Dívida de Longo Prazo diminui desde a 
última Assembleia; a Dívida de Curto Prazo também diminui desde Setembro até 
agora e a arrecadação da receita aumentou, porque já nesta data é maior do que a 
arrecadada até 31 de Dezembro de 2006. Sabemos que não estamos em condições 
financeiras ideias, mas também não podemos dizer que estamos em falência como o 
Partido Socialista quer fazer passar. Os números não enganam e no final que cada 
ano financeiro quem é julgado é o executivo, porque tem de apresentar o Relatório de 
Contas. 
Eu disse que as Despesas Correntes aumentaram, mas o que realmente importa é 
saber onde vão ser utilizadas. E eu pergunto: aumentar Despesas Correntes para 
construir Centros de Convívio para idosos é mau? Aumentar Despesas Correntes 
para fazer Transportes Escolares é mau? Aumentar Despesas Correntes para pagar 
Água em boas condições é mau? O Partido Socialista tem que assumir claramente se 
isso é mau e dizê-lo.  
Um Orçamento pode ter um equilíbrio meramente contabilístico, o que não é o caso 
deste, e ter equilíbrios que podem ser conjunturais ou estruturais. Este tem um 
equilíbrio estrutural em que as Despesas de Capital são10% superiores às Despesas 
Correntes.  

 Informo o Senhor deputado Fernando Carvalho que temos uma candidatura para o 

relvado sintético de Vidago que está na Secretaria de Estado do Desporto para 
aprovação. Nessa candidatura estão incluídos outros equipamentos, com valores que 
nos permitiram, caso não for aprovada, avançar com a obra e recandidatá-la ao no 
Quadro Comunitário de Apoio. 

 Sobre a intervenção feita pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Póvoa 
de Agrações, já referi aqui as ligações entre freguesias. Entre as localidades das 
diversas freguesias temos muitas ligações a fazer, porque estão em terra batida e em 
más condições. Para isso temos de tomar decisões, definir prioridades e utilizar 
alguns critérios, tendo em conta o fluxo de pessoas que utilizam essas vias, o 
custo/benefício de cada uma delas. Há locais em que 1 km custa muito mais do que 3 
km noutro lugar.  Tivemos o cuidado de identificar algumas que já estão devidamente 
orçamentadas para abrir os respectivos concursos de execução, outras que teremos 
de agrupar numa candidatura que atinja os 250 mil euros de base. Temos uma 
rubrica genérica com 935 mil euros para outro tipo de obras que possam vir a ser 
feitas. 
Era nossa intenção candidatar saneamento em todas as localidades com mais de 70 
habitantes; está a decorrer a negociação com a Empresa “Aguas do Norte” e a 
pedido das Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro a Autarquia vai continuar a fazer 
as respectivas candidaturas e se por ventura a transição vier a ser feita, os 
saneamentos serão assumidos pela nova empresa, nomeadamente os da freguesia 
da Póvoa de Agrações e outras que ainda não dispõem de rede de saneamento 
como é caso de Santa Leocádia etc.  
Posta à votação a Proposta foi aprovada com 66 votos a favor, 19 votos contra e 4 
abstenções. Aprovada em forma de minuta para seguimento imediato. 

 
O SENHOR PRESIDENTE DA MESA, deu, neste momento a palavra ao Senhor 
deputado JOSÉ ANTÓNIO TRINDADE MENDES, que fez uma intervenção sobre o 

ponto 2.  
Disse que depois de ler exaustivamente o Relatório do ROC, lhe surgiram algumas 
dúvidas que vai colocar ao Senhor Presidente da Câmara. Disse ainda que este 
documento só é obrigatório em 2008, pelo que saúdam o carácter pedagógico que 
lhes obriga desde já a analisar este tipo de documentos que traduzem fielmente a 
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situação financeira do Município. Que a análise de execução demonstrada neste 
documento, apenas reflecte o primeiro semestre de 2007, facto que não dá dados 
exactos, porque podem ser melhorados ou agravados no segundo semestre.  
As questões que apresentou foram: 1º. Num contexto de aumento global da Receita - 

Corrente e de Capital – com especial enfoque para o aumento de 5% do FEF, dos 
impostos directos, IMI, IMT e IMV, como se explica que as despesas de investimento 
tenham vindo a decrescer. 2ª. Como se explica que a Despesa Corrente, que tem 

vindo a aumentar 20,46%, no período de Janeiro a Junho de 2007, comparado com o 
período homólogo de 2006, a Despesa de Investimento esteja em retrocesso 7,61%. 
Afinal fazer poupança é gastar mais em Despesa Corrente. 
Quando o PS, em sede de aprovação do Orçamento de 2007, criticou o empolamento 
da receita de venda de bens de investimento – 10.205.384,00€ - disse que tinha dons 
adivinhatórios, porque o Relatório do ROC vem confirmar que a 30 de Junho essa 
despesa era de 734 mil euros, o seja 6,90% da estimativa feita. Também nos 
preocupa o facto do passivo ter aumentado, no período de Janeiro a 30 de Junho de 
2007 – 3.278.509,00€, o que representa um acréscimo de 18,44% em seis meses. 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA respondeu à intervenção feita dizendo que 
ainda bem que o Senhor deputado Trindade Mendes teve o cuidado de ressalvar que 
o valor apresentado no relatório remonta a 30 de Junho de 2007. Se o Senhor 
deputado for verificar a informação que nessa altura veio à Assembleia Municipal, 
porque uma coisa é o Relatório do ROC a que o Senhor se reporta e outra coisa são 
as informações que vêm às Assembleias Municipais. Se efectivamente for ver a 
Informação apresentada para a sessão de Junho verifica que a arrecadação da 
receita era de 17% e hoje é de 57%. Isso significa que os valores do Relatório a 30 
de Junho têm todas as possibilidades de variar e a missão do Revisor Oficial de 
Contas é apontar os erros e mostrar a forma de os corrigir.  
No mesmo Relatório também se lê claramente que a 30 de Junho, a Dívida de 
Terceiros à Autarquia e eu já o disse aqui, era superior às dividas da Câmara a 
Terceiros e que os Proveitos Deferidos – riqueza criada e não recebida nesse período 
– era de mais de oito milhões de euros, o que é positivo. 
Com a arrecadação de receitas, nesta data, em 57% prevemos que até ao final do 
ano cheguemos aos 62%. 
No investimento houve alterações; pagou-se em Agosto mais de um milhão de euros 
referente à conclusão do Centro Cultural o que veio alterar os valores anteriores. O 
Relatório reporta-se a 30 de Junho e nós encerramos obras comparticipadas até ao 
final do ano e, nessa altura, o mapa de pagamento de investimentos vai alterar 
substancialmente. 
 

PONTO 4 - RECTIFICAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DE CHAVES – 
ALTERAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DO CENTRO ESCOLAR DE 
SANTA CRUZ/TRINDADE. INFORMAÇÃO Nº. 507/DED/2007 DE 30/11. 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA esclareceu que nas últimas conversações 

havidas com a Direcção Regional de Educação do Norte, sobre o Centro Escolar de 
Santa Cruz, surgiu uma situação que na devida altura não foi prevista. Os Centros 
Escolares foram feitos de acordo com os Agrupamentos das escolas do 1º. Ciclo. A 
Escola de Santo Amaro tem 232 alunos e pertence ao Agrupamento Dr. Francisco 
Carneiro. 
Em reuniões na DREN chegámos à conclusão que o Centro Escolar de Santa 
Cruz/Trindade pode dar resposta a um número de crianças superior ao previsto. 
Vamos formalizar uma candidatura para um Centro Escolar com 500 alunos - 100 do 
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pré-escolar e  400 do 1º. Ciclo - com 25 salas, e com um financiamento de dois 
milhões e quinhentos mil euros. A candidatura está preparada e entrará até final de 
Abril de 2008. Por tudo isto tivemos de solicitar à DREN a alteração da Carta 
Educativa para que o Centro Escolar de Santa Cru/Trindade, que no documento 
inicial comportava 386 alunos passasse para 500. 
O Conselho Municipal de Educação já concordou, a DREN também, pelo que 
solicitamos a esta Assembleia a aprovação da Proposta, para podermos avançar com 
a candidatura. Esse Programa tem para o País, no período 2007/2013, um total de 
250 milhões de euros e na primeira fase, a abrir até Abril terá um montante de 70 
milhões de euros, dos quais esperamos que quatro milhões venham para o Centro 
Escolar de Santa Cruz/Trindade e para as salas de Vidago. 
Sobre este ponto usaram da palavra os seguintes deputados: 
ANSELMO JOSÉ MARTINS do PS – cumprimentou os presentes e em seguida disse  

que quando leu a Ordem de Trabalhos, lhe parecer haver um erro de escrita no título 
deste ponto em discussão.  
“Li «Rectificação da Carta Educativa de Chaves» e pensei que o que queria dizer era 
«Ratificação da Carta Educativa de Chaves». Reafirmo que a Carta Educativa devia 
ter vindo à apreciação desta Assembleia, porque se trata de um documento muito 
importante e este é Órgão máximo e deliberativo do Concelho. Ao ler o documento 
entendi que o que efectivamente veio à Assembleia Municipal foi a Reorganização da 
Rede Escolar de Chaves, que é uma parte da Carta Educativa. Nessa altura a 
bancada do PS foi favorável a essa Reorganização. 
Agora coloco esta questão: Se alterarmos a nomenclatura do Ponto 4, colocando 
“Rectificação da Reorganização da Rede Escolar”, que foi aprovada neste Órgão em 
17 de Abril de 2006, nós votamos favoravelmente essa Proposta, porque é a única 
que conhecemos. Nunca rectificaremos um documento que não ratificámos e se 
mantiver esta nomenclatura nós vamos abster-nos”. 
Terminou desejando um Bom Natal e que todos os anseios em termos pessoais e 
profissionais, de todos os presentes nesta sala, se realizem.  
 
MANUEL JUSTINO MATOS CUNHA da CDU – disse subscrever o que foi dito pelo 

Senhor deputado Anselmo Martins sobre esta Proposta. 
“Entendo que não é uma estratégia correcta na área da Educação, a criação de 
Centros Escolares, com esta dimensão no Ensino Básico e por essa razão a minha 
bancada vai abster-se na votação deste documento”.     
 
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VIDAGO, Eduardo Júlio Alves Brás 
– Pediu para ser esclarecido se na candidatura a entregar em Abril, para construção 

do Centro Escolar de Santa Cruz/Trindade está incluído o Centro Escolar de Vidago 
para o 1º. Ciclo. Se o aumento de salas para Santa Cruz/Trindade não irá prejudicar 
a candidatura de Vidago, dado que inicialmente estavam propostas dez salas e 
tiveram de baixar para oito.   
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA esclareceu os Senhores deputados. 

 Ao Senhor deputado Anselmo José Martins informo que o documento que esta 
Assembleia Municipal aprovou em Abril de 2006, foi o que foi enviado para a DREN e 
homologado por esta Entidade como Carta Educativa. Esse mesmo documento foi 
para a DREN e para o Ministério da Educação exactamente conforme foi aprovado 
neste Órgão, com o título de “Reorganização da Rede Escolar”. 

 Esclareço o Senhor Presidente da Junta de Vidago, que no documento homologado 
como Carta Educativa, já estão previstas as salas de Vidago. A candidatura é 
comum, mas com especificação de que para Santa Cruz são vinte e cinco salas e 
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para Vidago serão dez e temos a confirmação de que teremos cem mil euros por sala 
de aula. As prioridades não são definidas por nós mas sim pelo Ministério da 
Educação. Temos também a intenção de candidatar o Centro Escolar da Madalena, 
mas aqui o processo é mais demorado porque não temos o terreno. 

 O Senhor deputado Manuel Cunha não é favorável à construção dos Centros 
Escolares e aí divergimos completamente porque eu sou totalmente a favor. Entendo 
que a dimensão, não é relevante mas entendo que as crianças, terão uma Educação 
do ponto de vista social e humano, mais completa porque vão ter acesso a um 
determinado conjunto de condições que de outra forma não lhe podemos dar. No 
Centro Escolar podem ter um Pavilhão para praticar desporto e salas comuns para 
outras actividades. Nesta altura ainda temos em funcionamento 37 estabelecimentos 
de ensino e é difícil, senão impossível podermos dar-lhe as mesmas condições que 
irão ter nos Centros Escolares. O acesso a essas condições e a sua socialização é, 
em meu entender, favorável às crianças. Dos 1.411 alunos do 1º.Ciclo, mais de 950 
frequentam escolas na cidade. No pré-escolar temos pouco mais de 900 crianças e 
só menos de metade é que frequentam o ensino público, porque as restantes estão 
no ensino privado. Os Centros Escolares vão permitir que crianças do ensino pré-
escolar privado passem para o público e vão permitir ainda um melhor 
aproveitamento dos Transportes Escolares.  
Posta à votação foi a Proposta aprovada com 52 votos a favor, 21 abstenções e zero 
votos contra. Aprovada em forma de minuta para seguimento imediato. 
 
A Senhora deputada Isaura das Dores Gomes de Sousa do PSD, apresentou a 
seguinte Declaração de Voto: “abstive me na votação deste documento, porque esta 
questão que está em discussão, faz parte de um programa mais lato – Educação – e 
nunca houve a coragem de a trazer aqui para ser discutida. Não votei contra porque 
as questões de Educação batem muito fundo cá dentro “.  
Terminou desejando a todos os presentes um Bom Natal e um Bom ano de 2008. 
 
 PONTO 5 - APROVAÇÃO DA CARTA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE CHAVES.   
INFORMAÇÃO Nº. 336/DED/07. (Documentos distribuídos a todos os membros 
da A.M em Setembro de 2007); 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA disse que esta Proposta foi distribuída e 

fazia parte da ordem de trabalhos da última Assembleia Municipal, mas foi retirada 
por solicitação do Partido Socialista, ficando adiada a sua discussão para esta 
Sessão. 
A Carta desportiva dos Municípios do Alto Tâmega foi elaborada pela Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro. A Carta Desportiva para Chaves retrata o 
levantamento da situação existente, apresenta algumas sugestões e assume que 
esse equipamento será uma mais valia para o Concelho. 
É um documento necessário para justificar a apresentar candidaturas a fundos 
comunitários, está aberto a sugestões e ficará sob a alçada da Divisão de Educação 
e Desporto. 
Usaram da palavra os seguintes deputados: 
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VIDAGO, Eduardo Júlio Alves Brás 
– usou da palavra para pedir o seguinte esclarecimento ao Senhor Presidente da 

Câmara: “A Carta Desportiva do Municipio de Chaves aponta para a construção de 
um Complexo Desportivo na Quinta da Freixeda em Vidago, que é propriedade da 
Câmara Municipal. O GTL fez um estudo apontando para a instalação desse 
equipamento em terrenos da Escola Agrícola, que são propriedade do Ministério da 
Agricultura, sem definir, concretamente a sua localização”. 
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SOFIA ANDREIA DOS SANTOS CARVALHO, do PS – depois de cumprimentar os 
presentes disse que esta é a sua segunda intervenção na Assembleia Municipal e 
referiu a crítica construtiva ao futuro Parque Desportivo de Chaves, feita na sua 
anterior intervenção, onde apelava à prática de depostos variados, para todas as 
idades. 
Disse que o desporto no Município de Chaves parece querer entrar num labirinto e 
nunca de lá sair, pois que, apesar das recomendações do Partido Socialista, tanto a 
Carta Desportiva, como no anterior projecto “Parque Desportivo de Chaves”, o futebol 
é apresentado como o desporto rei, apesar de mostrar “laivos” de generosidade para 
com outros desportos.  
No seu entender, a Proposta em discussão não apresenta projectos para 
equipamentos de natação e as actuais infra-estruturas não correspondem às 
necessidades exigidas pela população local, por demasiado antiquadas para as 
exigências da actualidade. 
O seu Partido quer o melhor para o desporto municipal e através das Termas 
poderão rentabilizar-se as antigas piscinas, ou então deslocar as águas, aproveitando 
recursos e construindo outras mais dignas que, segundo o projecto da Autarquia, a 
sua localização estará prevista junto da nova ponte. Os flavienses gostam de 
natação, o que eles não têm é condições para a praticar. 
Para potenciar o desporto num concelho, e conseguir um bom rendimento, tem de se 
começar por oferecer uma boa qualidade de oferta desportiva, começando por 
hábitos desportivos familiares, passando pelo desporto escolar, sendo estes a 
alavanca para desportos de elite e de recreação, melhorando, desta forma, a 
actividade física de uma população e a saúde pública. Dentro deste âmbito há que 
implementar práticas de recreação e lazer como o turismo activo através do eco-
desporto e cultura, nos passeios pedestres e na Ciclovia, onde os flavienses 
poderiam, de maneira lúdica, desportiva e familiar apreciar o percurso entre Chaves e 
Vidago. 
A Carta Desportiva diz que se devem definir prioridades. O executivo, com boas 
intenções, aponta estratégias mas, dentro da nossa óptica, continua a apostar 
somente no “desporto rei”. O Partido Socialista quer dar igualdade de oportunidades 
a todos os tipos de desporto, para todas as faixas etárias do concelho, e ligá-los aos 
concelhos limítrofes e a todos os Municípios que fazem parte do Alto Tâmega. 
Diz que não será necessária a criação de mais uma Divisão no Organigrama da 
Autarquia, mas que se devem aproveitar os meios e Recursos Humanos existentes 
na Divisão Cultural para gerir esta área. 
Terminou desejando a todos os munícipes flavienses as melhores e diversas práticas 
desportivas, não esquecendo os presentes nesta sala. Disse esperar que a carta 
Desportiva do Município de Chaves e o futuro Parque Desportivo transfira, 
sustentavelmente o ideal na prática desportiva.      
 
ANTÓNIO MANUEL PIRES DE ALMEIDA do PS – cumprimentou os presentes e 

disse que no Plano Geral de Urbanização de Vidago, que está a ser efectuado há 
mais de 25 anos, vem lá explicita a zona de equipamentos desportivos a instalar na 
Freguesia. 
Quando da fundamentação para aquisição da Quinta da Freixeda, ficou definido que 
se destinaria à instalação de infraestruturas desportivas e ainda para apoio a 
deficientes, nomeadamente um Centro de Actividades Ocupacionais, um Centro de 
Trabalho Protegido e, eventualmente, a construção de uma residência para quem não 
tivesse suporte familiar.    
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O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vidago, já frisou na sua intervenção, 
que no Plano que está a ser elaborado pelo GTL – que inexplicavelmente saiu de 
Vidago – se propunha instalar os equipamentos desportivos, na periferia do actual 
parque, mais concretamente nos terrenos da Escola Agrícola (Centro de Formação 
Técnico Profissional Alves Teixeira). Como se verifica uma contradição nestes dois 
documentos, chamo a atenção para esse facto. Se o Plano Estratégico para o 
Concelho aponta a Quinta da Freixeda como o local indicado pela Carta Desportiva, 
então pergunto porque que o GTL está a localizar o projecto na Escola Agrícola? 
A Carta Desportiva faz um levantamento exaustivo das instalações desportivas do 
Concelho, aponta deficiências, alguns perigos e merece-nos apreço. Devemos 
reflectir no perigo que representam as instalações desactivadas, que infelizmente são 
muitas e colocá-las ao serviço dos jovens para que pratiquem mais desporto.  
Terminou desejando um Bom Natal a todos os presentes. 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA respondeu às questões que lhe foram 
colocadas:  

 Ouvi com atenção a intervenção da Senhor deputada Sofia Andreia Carvalho e 
notei que em grande parte se referiu à Mitologia, mesmo no que se refere à Carta 
Desportiva do Concelho.  
Quando fiz a apresentação da Proposta frisei claramente que não iremos alterar o 
Organigrama da Câmara. A Senhora deputada veio aqui dizer totalmente o contrário, 
o que não é real. A Senhora deputada tem conhecimento que a Câmara Municipal de 
Chaves tem apoiado muitos outros desportos sem ser o futebol. Temos dado mais 
prioridade ao futebol porque é a modalidade que tem maior número de praticantes 
mas temos de ultrapassar o conceito de desporto rei. 
Tem havido uma massificação em termos de prática desportiva, reconhecemos que 
nos faltam instalações para responder às solicitações e tem havido mais 
diversificação. Nos últimos dois anos, em Chaves, houve campeões ao nível de Ténis 
de Mesa – facto que muito nos orgulha. 
 No Parque Urbano Desportivo de Chaves está previsto, na primeira fase, para além 
dos dois relvados que estão claramente justificados, um conjunto de outros 
desportos, nomeadamente aqueles que referiu numa intervenção anterior e que 
foram devidamente registados. 
As Piscinas Municipais já tiveram várias localizações. Antes de 2002 tiveram várias 
sem projecto. Hoje tem outra localização mas com o devido projecto. Tivemos um 
projecto executado para uma zona onde não foi permitida a sua instalação e neste 
momento temos um projecto para uma candidatura, cuja localização definitiva será 
junto às actuais, que vão permitir utilizar a energia existente no local, para o seu 
aquecimento.  
A Senhora deputada referiu – foi o que entendi -  que eu seria contra a natação. Isso 
não é minimamente verdade. Para mim a natação tem o mesmo valor que outro 
desporto qualquer. Reconheço que hoje não temos as melhores condições para 
praticar natação, mas temos apoiado a modalidade. Iremos procurar resolver o mais 
rapidamente possível esta questão. 
Registamos as suas preocupações, esclareço mais uma vez que não vamos alterar o 
Organigrama da Câmara por causa desta matéria; vamos continuar a apoiar todos os 
desportos, incluindo o futebol, não só por via das actividades extracurriculares do 
1º.Ciclo, mas também pelo Projecto Viver a Escola, onde incluímos o Pré-escolar, 
que, como todos bem sabem, uma das actividades é precisamente a natação. 

 Relativamente a Vidago as questões colocadas pelo Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia e Senhor Vereador António Almeida, são comuns, com excepção do 
GTL, que não cabe nesta discussão. 



  
 

 

ACTA N.º 5/2007                                                                                                             40 

19 de Dezembro de 2007   

4

0 
Assembleia Municipal de Chaves 

ACTA número 05/2007 

Como sabem o Gabinete de Apoio Técnico Local resultou de um acordo assinado 
entre a Autarquia e o Estado, por uma ano. Terminado esse período passou a ser 
apenas responsabilidade da Câmara e estive instalado em Vidago até terminarem 
determinados projectos.  
Os equipamentos desportivos de Vidago estavam prioritariamente destinados para 
implantação na Quinta da Freixeda. Quando o Governo cedeu a Quinta de Veiga à 
Câmara Municipal de Montalegre, abriu-nos a possibilidade de acedermos ao Centro 
Agrícola.  
Posta à votação a Proposta foi aprovada com 46 votos a favor, 12 abstenções e zero 
votos contra. Aprovada em forma de minuta para seguimento imediato. 

 
PONTO 6 - ALARGAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS 
SOCIAIS – PROGRAMA REDE SOCIAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº. 
415/DAS/07 
 

 O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA informou que o documento em análise é 
perfeitamente elucidativo. Dele consta o Plano de Desenvolvimento Social aprovado 
na Comissão Local de Acção Social em Julho de 2006, que previa um conjunto de 
acções devidamente identificadas, das quais uma percentagem muito significativa já 
está executada e outras estão em execução. Uma das que falta é precisamente a 
Rede de Equipamentos Sociais no Concelho. 
É nossa vontade e está explícito, que este ponto se liga com o ponto nº.11 da Ordem 
de Trabalhos desta Assembleia “Matriz de Protocolo de Delegação de Competências, 
no âmbito  do Equipamento Rural e Urbano”, para permitir que as Juntas de 
Freguesias possam aceder à gestão desses equipamentos comunitários. 
Pretendemos utilizar instalações já existentes, nomeadamente escolas desactivadas, 
para instalar e disseminar no Concelho Centros de Convívio e Centros Comunitários. 
Já existe o levantamento das melhoramentos que é necessário fazer nas escolas e o 
seu valor, pensamos avançar com este projecto, em colaboração com as Juntas de 
Freguesia e com outras entidades ou instituições de natureza social que se queiram 
associar. 
Estão assinaladas na carta as respectivas localizações que foram apresentadas na 
Câmara, tendo surgido duas sugestões – Águas Frias e Nogueira da Montanha. É um 
documento aberto a sugestões e solicita-se a sua aprovação.     
 
Posta à votação a Proposta foi aprovada com 60 votos a favor, 5 abstenções e zero 
votos contra. Aprovada em forma de minuta para seguimento imediato. 

       
PONTO 7 - PROPOSTA PARA ADESÃO À COOPERATIVA TCR – 
DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL E RELIGIOSO. 
CRL (TUREL). INFORMAÇÃO Nº. 509/DC/2007, DE 07/12; 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA informou ser uma Proposta de Adesão à 
Cooperativa de Turismo Cultural e Religioso, à qual aderiram já várias outras 
Câmaras. Neste momento estamos em condições de poder aderir já com as Câmaras 
Municipais de Arcos de Valdevez e Aveiro. Os objectivos estão devidamente 
clarificados, nomeadamente a promoção do Turismo Religioso, que em Portugal e no 
contexto Europeu tem algum peso. Com esta participação para além do acesso à 
informação vamos ter maior afirmação no Turismo Religioso.    
 
DEPUTADO JÚLIO ELISEU DOS ANJOS ALVES do PS – usou da palavra para 

dizer que o Partido Socialista se iria abster na votação desta Proposta e apresentou a 
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seguinte Declaração de Voto: “O Partido Socialista apoia, apoiou e apoiará a adesão 
a todas as associações e cooperativas que por força do seu objecto social, 
constituam uma relevante mais valia para o desenvolvimento social, económico, 
cultural, turístico e ambiental do concelho. No entanto entendemos que, devido ao 
facto de já serem algumas as associações e cooperativas, das quais o município é 
associado e os resultados práticos conhecidos serem nulos, pelo menos a esta 
Assembleia nunca cá chegaram, entendemos que chegou a hora de parar para 
reflectir.  
A assembleia municipal tem sido regularmente convocada a pronunciar-se sobre a 
adesão a novas associações mas depois nunca é informada pela autarquia de qual o 
trabalho que os representantes nas respectivas associações vão desenvolvendo, 
quais os relatórios e conclusões efectuados, bem como qual o seu real interesse para 
o Concelho de Chaves. 
Face ao exposto o Partido Socialista irá abster-se nesta votação e apresenta o 
requerimento em anexo”.  
Requerimento 
“Serve o presente requerimento para solicitar a V. Exa., ao abrigo do nº. 1 do art. 4º 
do Estatuto do Direito de Oposição a seguinte informação: 

1. A que Associações e Cooperativas o município de Chaves está associado? 
2. Quais os gastos anuais de quotas e jóias com cada uma? 
3. Quem são os representantes do município em cada uma destas associações 

e cooperativas? 
4. Que reuniões existiram nos últimos 2 anos, quais as conclusões e relatórios 

dessas reuniões e qual o seu real interesse para o Concelho de Chaves? 
5. Quais as ajudas de custo a que os representantes do município tiveram direito 

para participar nas referidas reuniões? 
  Com os melhores cumprimentos. O Grupo Municipal do PS de Chaves”. 
Posta à votação a Proposta foi aprovada com 48 votos a favor, 16 abstenções e zero 
votos contra. Aprovada em forma de minuta para seguimento imediato. 
 
PONTO 8 - PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO DESIGNADA 
“FLAVIFOMENTO – ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CHAVES”. PROPOSTA Nº. 121/GAPV/2007; 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA disse que em Fevereiro do corrente ano 
veio à Assembleia Municipal uma Proposta de criação de uma Empresa Municipal, 
com uma determinada denominação e objecto, que viesse a incluir tudo o que são 
participações municipais em diversos âmbitos e muito particularmente quatro áreas 
de intervenção. 
Essa foi a estratégia que nessa altura se entendeu ser a mais adequada, mas 
entretanto surgiram situações que nos levam a rever essa mesma estratégia.  
Quando surgiram as Propostas de regulamentos do Governo para candidaturas a 
Fundos Comunitários, verificámos que empresas de âmbito municipal só tinham 
acesso a Fundos Comunitários através do Ministério da Economia e com um tecto de 
50% de apoio, ao contrário de Associações que podem candidatar-se a esses Fundos 
com margens de acesso a financiamentos de 70 a 75%. Neste contexto entendemos 
que a criação de uma Associação viria potenciar a nossa capacidade de acesso a 
fundos de financiamento, pelo que vimos propor a esta Assembleia Municipal o 
seguinte: 1º. Revogação da deliberação de aprovação efectuada em Fevereiro de 
2007, de Reestruturação da Empresa Municipal denominada “Gestão de 
Equipamentos do Município de Chaves” – Alteração dos Respectivos Estatutos 
Constitutivos: - Alteração da Denominação Social -  Alargamento do Objecto Social; 
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Modificação do Capital Social Constitutivo; - Adaptação dos Estatutos nos termos do 
disposto no art. 48º da lei n.º 53-F/2006”. 2º. Criação de uma Associação com a 
designação ”FLAVIFOMENTO”, que tem como objectivo o desenvolvimento do 
Concelho e que vai permitir à Autarquia aceder a Fundos Comunitários, em 
percentagens superiores a 70%. 3º. Adaptação da Empresa Municipal existente à 
nova legislação. Pela aprovação anterior ficava automaticamente, mas se revogamos 
essa aprovação, temos de introduzir esse ponto. 
Na altura da primeira Proposta o Partido Socialista criticou muito a empresarialização 
da Câmara Municipal, mas nesta altura estamos a fazer precisamente o contrário. 
Estamos a criar uma Associação que, por esta via, traz para a Câmara o que é o seu 
objecto e a sua responsabilidade social. As Associações não visam o lucro, mas sim 
a dinamização económica. Esta é uma Associação de Desenvolvimento do Concelho, 
que não colide com a ADRAT – que é global do Alto Tâmega – e que potencia o 
acesso a Fundos Comunitários. Tem na base a Câmara Municipal e uma parceria 
com a ACISAT  
 
Para discussão deste ponto usaram da palavra os seguintes deputados: 
BRIGITE RAQUEL BAZENGA GONÇALVES do PS – disse que o Partido Socialista 
é claramente favorável a manifestações de Associativismo, nomeadamente quando 
elas saem do âmbito particular e do âmbito da sociedade civil, o que não é este o 
caso.  
 Propõe o executivo camarário a aprovação da constituição da Associação 
“FLAVIFOMENTO - Associação para o Fomento e Desenvolvimento Sustentável do 
Município de Chaves”, fundamentando essencialmente que o objecto social da 
referida Associação é a promoção e desenvolvimento integrado e auto-sustentado do 
Concelho de Chaves; que para atingir este objectivo se propõe criar, construir e gerir 
infraestruturas, equipamentos e serviços que contribuam para o desenvolvimento do 
Concelho e reforçar, estruturar e diversificar o tecido económico local. 
“No nosso entender o nome é pomposo e os objectivos são nobres, mas esta 
Associação não parte da iniciativa da chamada “sociedade civil” ou seja: de um 
movimento de empresários, comerciantes ou outras sociedades, altruisticamente 
preocupadas com a sustentabilidade do Concelho, mas antes tem como associados 
fundadores a Câmara Municipal de Chaves e a ACISAT e o seu objecto social e as 
actividades que se propõe encetar são estranhas.  
“Este presente que agora nos pretendem oferecer para o desenvolvimento, vem com 
o embrulho feito pelos “suspeitos do costume”. Suspeitos esses que, curiosamente, 
têm nas suas incumbências directas aquilo que agora se propõem fazer por meio da 
referida Associação. Parece que se pretende transferir aquilo que são 
responsabilidades suas, para uma Associação.  
Então pugnar pelo desenvolvimento integrado e auto-sustentado do Concelho de 
Chaves não é o maior desiderato e função primária da Câmara Municipal de Chaves?   
 Não é ao Município que incumbe criar, construir e gerir infraestruturas, equipamentos 
e serviços que contribuam para o desenvolvimento do Concelho?” 
Então porquê transferir estas incumbências para uma Associação? Não tem a 
Câmara, no seu já vasto quadro de pessoal, técnicos competentes para promover 
esse desenvolvimento? Não foram esses mesmos técnicos da Autarquia que 
elaboraram o “Plano Estratégico de Desenvolvimento”? 
É função dos corpos gerentes da ACISAT reforçar, estruturar e diversificar o tecido 
económico local, mas é curioso que só agora se afirme esse objectivo, quando 
sempre se pensou que seria a isso que esta Associação se dedicava. Parece 
estranho que estas duas entidades se associem para criar uma Associação cujas 
incumbências são precisamente as mesmas. 
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Se o objectivo não foi atingido pela Câmara Municipal que tem os meios e o poder 
para o conseguir porque o será agora por uma entidade que não tem nem esses 
meios nem essas possibilidades? No entender do Grupo Municipal do Partido 
Socialista, a Câmara Municipal está a transferir estas suas incumbências, furtando-
se, habilidosamente, ao sancionamento e controlo das suas actividades por este e 
por outros órgãos fiscalizadores, eleitos para esse efeito. 
Existe um grande número de Associações, cooperativas e entidades similares que a 
Câmara Municipal de Chaves integra, sem que isso traga qualquer benefício concreto 
para o concelho. 
Para o desenvolvimento sustentado, para reforço do tecido empresarial e de fixação 
de população no concelho há uma série de acções, com efeitos bem mais imediatos 
do que a criação desta Associação, das quais se pode lançar mão e o Partido 
Socialista tem referido algumas, nomeadamente: conclusão das acessibilidades ao 
centro da cidade, conclusão do Programa Polis, Construção de Parques de 
Estacionamento nas imediações do Centro Histórico e revitalização do mesmo e 
promoção da fixação de jovens, quer por via da beneficiação fiscal, quer por via da 
concessão de apoios e abonos.  
Por todas estas razões o Grupo Municipal do Partido Socialista vai posicionar-se 
contra a criação desta Associação, porque representará mais um pouco da fatia do 
erário público que se perde em nome de nada e que apenas irá beneficiar os seus 
“corpos dirigentes”. Com o “Plano de Desenvolvimento Estratégico” o Senhor 
Presidente já transferiu até 2015 obras e responsabilidades que já deveria ter 
concluído no anterior mandato e outras no actual. 
Afirmou que o objectivo desta Associação é a possibilidade de obter um maior apoio 
financeiros de Fundos Comunitários do próximo QREN, então, porque razão não é 
claramente este o objecto da Associação? Nessa opção de maior clareza e certeza, 
talvez o posicionamento do Grupo Municipal do PS pudesse ser outro. 
JOÂO MIRANDA RUA do PSD – cumprimentou os presentes e em seguida disse 

que não era sua intenção intervir neste ponto, mas atendendo ao que foi dito pela 
Senhora deputada Brigite Bazenga Gonçalves, que fez o trabalho de casa, mas é 
pena que lhe tivesse dado um sentido tão jocoso e não tivesse respeitado uma 
Instituição que recentemente festejou cento e vinte anos.  
A Senhora deputada acabou de demonstrar um desconhecimento brutal daquilo que 
tem sido a actividade da ACISAT. Um desconhecimento e uma ignorância de todo o 
tamanho. Lamento que tenham vindo da Senhora deputada esses comentários, 
porque conhece bem esta Associação e sabe muito bem o que ela tem feito. 
A ACISAT tem feito todas as parcerias estratégicas com os parceiros necessários, 
para o desenvolvimento da sua terra; fez isso em 1996, no âmbito do Eixo Atlântico, 
quando ninguém o quis assumir. Estavam em causa projectos para Chaves. 
Candidatou-se ao projecto “RIM”, conseguindo trazer mais de um milhão de contos 
para os empresários de Chaves. A ACISAT foi a entidade de referência da zona 
Norte. Eu próprio fui convidado pela Senhora Secretária de Estado de então – Dra. 
Maria José Constâncio, do PS – para participar como orador em representação da 
zona Norte.  
Posteriormente a isso, a ACISAT, desenvolveu nos seis Concelhos do Alto Tâmega, 
o maior projecto de Urbanismo Comercial de sempre. Foi a segunda Associação com 
maior número de projectos de Urbanismo Comercial, quando era Secretário de 
Estado o Senhor Osvaldo de Castro, que, numa sessão de encerramento em Ribeira 
de Pena, depois de passar dois dias em Chaves - era nessa altura Presidente da 
Câmara o Senhor Dr. Alexandre Chaves - disse que a ACISAT sem ser uma grande 
Associação era uma das mais dinâmicas deste País. Isto é uma pequena parte do 
que tem sido o trabalho da ACISAT.     
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Nunca foi meu propósito aproveitar a minha posição como deputado desta 
Assembleia vir aqui falar sobre a Instituição da qual sou Presidente.  
Quanto aos «parceiros de costume» é obvio que nos Concelhos onde as limitações 
são grandes, os parceiros são sempre os mesmos. A iniciativa da sociedade civil só 
aparece quando é suportada e sustentada pelas Instituições que têm capacidade e 
poder económico. Eu pergunto quantas Associações, para além das que se 
constituem a nível de “Bairro”, funcionam sem a dependência da Câmara Municipal e 
do Governo. Não é o caso da ACISAT. A parceria é estratégica e numa das últimas 
Assembleia Municipais foi discutida a constituição de uma Associação para a 
Promoção do Desenvolvimento do Centro Urbano de Chaves em que os Senhores 
Vereadores da oposição, na Câmara votaram contra e a bancada do Partido 
Socialista, mediante a justificação que lhe foi dada, na Assembleia Municipal absteve-
se. 
Não venho aqui fazer política, mas tenho o direito e o dever de defender as 
Instituições e o Concelho. 
A Associação que foi constituída anteriormente com a parceria da ACISAT, foi uma 
imposição do Ministério da Economia. A ACISAT fez uma candidatura conjunta com a 
Câmara Municipal para a promoção do Centro Urbano de Chaves, esta foi aprovada 
com a condição de se constituir uma figura jurídica autónoma; para isso só havia uma 
saída possível e a bancada do Partido Socialista, nessa altura, compreendeu a 
situação e a Associação constituída está a funcionar. A “FLAVIFOMENTO” surge, 
exactamente, nesse mesmo pressuposto. 
Boticas tem um Pólo da Escola Profissional de Chaves e constituiu agora uma 
Associação denominada “TECNICOSCOOL - Escola Tecnológica de Boticas, para o 
Desenvolvimento do Barroso”. Se não constituirmos as Instituições que são 
necessárias para poder fazer candidaturas aos diversos fundos comunitários, 
perdemos o comboio, ficamos para trás. 
Faço parte da Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional Norte. 
Participei recentemente numa reunião onde foram aprovados os devidos 
Regulamentos, e verificou-se que hoje é necessário constituir redes e parcerias; são 
necessários outros actores, para que as Câmaras, que tem autonomia f inanceira, 
possam ser envolvidas nos processos. As parecerias que temos não são apenas a 
nível local - são a nível regional e nacional. 
No Distrito de Bragança, Concelhos com três e quatro mil habitantes têm uma 
Associação Comercial e Industrial, porque têm necessidade de ter parceiros para 
fazer parte das respectivas Comissões. No nosso entender esta Associação é 
fundamental para o desenvolvimento e como bem disse o Senhor Presidente da 
Câmara, ela não colide com as Instituições existentes; somos todos parceiros das 
mesmas Instituições que têm por objectivo o desenvolvimento do Concelho. O que se 
pretende é agregar as sinergias dos vários actores para poder aproveitar esta última 
tranche do QREN. Esta Associação, na perspectiva da ACISAT e da Câmara 
Municipal, vai colmatar um deficit que Chaves tem - o exercício da actividade de uma 
Agência de Investimento e Desenvolvimento para o Concelho. É tão somente isto. 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA disse que o Senhor deputado João Miranda 
Rua, na sua intervenção fez uma explanação clara do que se pretende com este 
Proposta.  
A Senhor deputada Brigite Raquel fez um discurso repleto de palavras mas sem 
conteúdo.  
A Câmara Municipal não é auto-suficiente; nenhum de nós o é. Temos a humildade 
de saber que, em determinados casos há parcerias com outras Instituições, que 
aportam mais valias. Pode candidatar-se a fundos comunitários de acordo com a 
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regulamentação existente mas não é a mesma coisa uma candidatura de uma 
Autarquia ou a candidatura de uma Associação. Quando a sociedade não o faz, 
porque não tem o dinamismo necessário é obrigação das entidades públicas avançar 
e é isso que estamos a fazer, no cumprimento do nosso dever e daquilo que é uma 
mais valia e uma ampliação das possibilidades de investimento e de desenvolvimento 
do Concelho. Não acredito que o Partido Socialista não queira que o crescimento do 
Concelho de Chaves seja cada vez maior, melhor e não tenha mais acesso aos 
fundos comunitários; por isso acredito que uma boa reflexão possa levar a sua 
bancada a tomar uma posição mais consentânea na votação desta Proposta. 
 
O Senhor deputado Júlio Eliseu dos Anjos Alves do PS perguntou ao Senhor 

Presidente da Câmara o número de unidades de participação da Câmara e da 
ACISAT nesta Associação e este respondeu que a Câmara tem quatro unidades e a 
ACISAT uma.     
Posta à votação a Proposta foi aprovada com 64 votos a favor, 7 votos contra e 3 
abstenções. Aprovada em forma de minuta para seguimento imediato. 

O Senhor deputado Anselmo José Martins fez a seguinte Declaração de Voto: “ A 
minha abstenção tem uma razão de ser. Fui minimamente sensível aos argumentos 
aduzidos, mas quero dizer-lhes que, pelo menos em relação a esta Associação, no 
final de cada ano vou pedir que seja dada informação a esta Assembleia sobre os 
resultados obtidos”. 
 
PONTO 9 - ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS CONSTITUTIVOS DE EMPRESA 
MUNICIPAL DENOMINADA ”GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE 
CHAVES E.M.”; – ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL; - REDUÇÃO DO 
OBJECTO SOCIAL; – ADAPTAÇÃO DOS ESTATUTOS NOS TERMOS DO 
DISPOSTO NO ART. 48, DA LEI Nº. 53-F/2006, DE 29 DE DEZEMBRO. 
PROPOSTA Nº. 123/GAPV/07; 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, informou que esta Proposta vem no 
sentido da adaptação dos Estatutos da Empresa à nova legislação – Lei 53-F/2006, 
de 29 de Dezembro. 
 
DEPUTADO JOSÉ ANTÓNIO TRINDADE MENDES do PS – referiu que o executivo 

no cumprimento do art. 48º da Lei 53-F/2006, de 29 de Dezembro vem solicitar à 
Assembleia Municipal a aprovação de uma alteração dos Estatutos constitutivos da 
Empresa Municipal “Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM”, tendo 
em vista a alteração da denominação social e a redução do seu objecto social. 
A Lei antes invocada aprovou o novo regime jurídico do sector empresarial local, 
revogando a Lei nº. 58/98, de 18 de Agosto.  
Disse estranhar que na Sessão deste Órgão realizada em 15 de Fevereiro de 2007 o 
executivo, invocando a necessidade de conformidade dos estatutos da supracitada 
Empresa Municipal ao art. 48º da já citada Lei, tenha solicitado a alteração e alterou 
os Estatutos da Empresa Municipal “ Gestão de Equipamentos do Município de 
Chaves, EM”, desta feita, alargando o seu objecto social e modificando o seu capital 
social constitutivo. Em nove meses, alegando conformidade à mesma legislação, o 
executivo propôs, para a referida Empresa, duas alterações dos Estatutos 
constitutivos tão antagónicas; em 15 de Fevereiro de 2007 alargou o seu objecto 
social e o seu capital social constitutivo e agora vem solicitar a redução do seu 
objecto social. 
No seu entender verifica-se falta de planeamento, estratégia e ausência de rumo, por 
parte do executivo camarário, o que demonstra o motivo porque esta empresa 
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sempre apresentou resultados financeiros muito deficitários e um sorvedouro de 
fundos públicos. 
Terminou dizendo que o Partido Socialista vai votar favoravelmente esta Proposta. 
 
 O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA informou que o que foi aprovado por esta 
Assembleia Municipal em 15 de Fevereiro de 2007 foi a criação de uma nova 
Empresa, onde esta Empresa Municipal, que agora altera o objecto era integrada. Ao 
revogar a decisão anterior a Empresa regressa à sua forma original e por esse 
motivo, de acordo com a Lei das Finanças Locais, tem de ser adaptada no prazo de 
dois anos. O que está aqui em causa é uma adaptação da Empresa Municipal, como 
hoje existe, à nova legislação, o que não é a mesma coisa do que aconteceu em 
Fevereiro de 2007. 
A Empresa Municipal diminui, sobretudo em termos de equipamentos desportivos e 
equipamentos sociais. Fica com as Piscinas Municipais do Rebentão, as Termas e os 
Transportes Públicos.  
Com a redução do seu objecto social, pretendemos dar-lhe maior operacionalidade. 
Os resultados da Empresa Municipal são apresentados trimestralmente na Câmara, 
semestralmente pelo Revisor Oficial de Contas. No ano de 2006 os resultados da 
Empresa foram positivos e temos a mesma previsão para 2007. 
Posta à votação esta Proposta foi aprovada por unanimidade. Aprovada em forma de 
minuta para seguimento imediato. 

 
PONTO 10 - PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO – CHAVES 2015 – 
INFORMAÇÃO DA DOTPU, DO CHEFE DE DIVISÃO ARQº. RODRIGO MOREIRA, 
de 03/12/2007; 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA referiu que pela primeira vez o Município de 

Chaves dispõe de um documento com esta dimensão. 
A Câmara Municipal já dispôs de outros Planos Estratégicos que não tinham esta 
estrutura nem esta clareza. O documento inicialmente distribuído continha apenas as 
acções e os objectivos, e foi discutido por associações, por partidos políticos, e outras 
entidades. A discussão e as aportações dessas entidades permitiram recolher 
informação para melhorar o documento e estruturá-lo. Quando se disse que não 
havia a definição de uma missão ou de um objectivo isso não é verdade. Esse 
objectivo existe. Este documento determina claramente qual é o rumo do 
desenvolvimento de Chaves: território de actividades económicas, de Turismo e de 
Cooperação.  
Ontem demos mais um passo, com a confirmação oficial dada pelo Governo 
português e pelo da Galiza, sobre um projecto pioneiro, a nível europeu, a 
Eurocidade Chaves/Verin. Isso prova que estão claramente definidos os objectivos de 
desenvolvimento do Concelho e esses objectivos são depois justificados e 
desenvolvidos com o enquadramento nos vários documentos municipais – Agenda 21 
Local, Carta Desportiva, Carta Educativa e outros nacionais e regionais e de acordo 
com a estrutura de candidaturas ao Quadro Comunitário de Apoio. 
Este documento tem o enquadramento nos eixos/ medidas comunitárias com acesso 
a financiamentos, directamente pelo Município, por entidades privadas e outras como 
é o caso da Associação que foi antes aprovada. Tem uma calendarização até 2015. 
Todos os documentos apresentados a nível da Região Norte têm o horizonte de 
2015. É um documento de referência nas acções (estão previstas150 acções) e 
dessas temos 36 com fichas de candidatura já elaboradas. As 20 prioritárias 
equivalem a um investimento de 64 milhões de euros. Se as quisermos subdividir 
temos previsto para investimento nos próximos dois anos dezoito milhões de euros. 
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Isso já está programado e o trabalho de casa feito. Tanto o Governo como as demais 
entidades reconhecem que se há matéria onde a Câmara Municipal de Chaves foi 
eximia, foi no acesso a fundos comunitários e a fontes de financiamento. Temos 
orgulho e queremos manter essa posição cimeira de conseguir captar para o 
Concelho o maior volume possível de fundos comunitários. 
É um documento de referência, passível de adaptações que permite enquadrar e 
apresentar as candidaturas e é, em meu entender, um documento que merece a 
aprovação desta Assembleia Municipal.  
 
Para discussão deste ponto usaram da palavra os seguintes deputados:  
LUIS GERALDES TEIXEIRA ARAÚJO do PSD – Cumprimentou os presentes e 

disse que este documento é muito importante porque calendariza e indica quais os 
referenciais do QREN a que se vai recorrer para cada obra e específica, claramente, 
a estratégia até 2015. O horizonte tem a ver com o Quadro Comunitário que agora se 
inicia. É um documento brilhante, porque a partir de agora a oposição e os munícipes 
têm uma calendarização na qual a Câmara se compromete, com obras, datas e 
prazos. As tão criticadas piscinas já se fala nelas há muitos anos, agora estão aqui 
calendarizadas.  
Concluiu a sua intervenção dizendo que a sua bancada, com muito orgulho vai votar 
favoravelmente esta Proposta e desejou para todos um Bom Natal.    
 
PAULA CRISTINA BARROS TEIXEIRA DOS SANTOS do PS – disse que o seu 
Grupo Municipal já entregou à Mesa um requerimento, que segundo o Senhor 
Presidente será lido no momento útil, mas consideram que, após todo este tempo de 
reunião, não se está em condições humanas de fazer o debate sobre uma temática 
tão importante como um Plano Estratégico para Chaves 2015.  
“Consideramos e podemos ser criticados por isso, mas o nosso sentido de voto sobre 
esta Proposta, dado que a mesma se mantém em agenda, será de abstenção, mas o 
PS não abdicará de fazer a discussão acerca do Plano Estratégico, recorrendo ao 
ponto 2 do art. 15º do Regimento e solicitando que esta Proposta seja reagendado na 
próxima reunião, cuja solicitação se fará chegar por escrito.  
Posta à votação a Proposta foi aprovada por 64 votos a favor, 16 abstenções e zero 
votos contra. Aprovada em forma de minuta para seguimento imediato. 

 
O SENHOR PRESIDENTE DA MESA pediu autorização à Assembleia para 
continuação do trabalhos, em virtude de o tempo regulamentar ter esgotado. Em 
seguida leu o requerimento entregue pelo Grupo Municipal do Partido Socialista no 
qual solicitava a interrupção dos trabalhos da Assembleia Municipal por ter sido 
ultrapassado o tempo limite consignado no respectivo Regimento e pelo facto de 
ainda constarem na Agenda de Trabalhos, para discussão, pontos que exigem 
profundidade de debate, como é o ponto 9 “Plano Estratégico de Desenvolvimento – 
Chaves 2015” e o Ponto 11 “Protocolo de Delegação de Competências a celebrar 
entre a Câmara e as Juntas de Freguesia”. 
“Não nos parece, a bem da clarividência de discussão, que estejam reunidas as 
condições para prolongar a reunião, pelo que solicitamos a sua interrupção ou a 
conclusão dos trabalhos com transferência dos pontos supramencionados para uma 
próxima reunião. Chaves, 19 de Dezembro de 2007, a Líder do Grupo Municipal do 
PS – Paula Barros”. 
Posto à votação foi recusado o requerimento e autorizada a continuação dos 
trabalhos, com 64 votos a favor zero abstenções e 1 voto contra. 
 



  
 

 

ACTA N.º 5/2007                                                                                                             48 

19 de Dezembro de 2007   

4

8 
Assembleia Municipal de Chaves 

ACTA número 05/2007 

PONTO 11 - APROVAÇÃO DA MATRIZ DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E AS JUNTAS 
DE FREGUESIA, NO ÂMBITO DO EQUIPAMENTO RURAL E URBANO 2007/2009. 
PROPOSTA Nº. 73/GATF/07; 
 
O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA informou que esta Proposta vem no sentido 

de permitir às Juntas de Freguesia que possam participar na gestão de equipamentos 
sociais e ainda efectuar Protocolos na área da Toponímia. 
Posta à votação a Proposta foi aprovada por 64 votos a favor, 1 abstenção e zero 
votos contra. Aprovada em forma de minuta para seguimento imediato. 
 
PONTO 12 -  APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, 
HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO. PROPOSTA Nº. 04/DRH/2007. 
 
 DEPUTADO FRANCISCO ANTÓNIO TAVEIRA FERREIRA do PSD – disse que 
este documento visa três objectivos fundamentais: 1. Promover a prevenção de riscos 
profissionais; 2. Promover a higienização e aumento de Segurança nos locais de 
Trabalho; 3. Promover a qualidade de vida dos Trabalhadores. 
Pediu a votação favorável desta Proposta. 
Posta à votação a Proposta foi aprovada por unanimidade. Aprovada em forma de 
minuta para seguimento imediato. 

 
Esgotados os assuntos da ordem de Trabalhos e nada mais havendo a tratar o 
Senhor Presidente da Mesa desejou a todos os presentes um Feliz Natal e um 

brilhante Ano Novo. Em seguida encerrou a sessão de que, para constar, foi lavrada 
a presente acta que vai ser assinada pelos Membros da Mesa e subscrita por mim 
Maria das Graças Alves,·      que a redigi. 
 
O Presidente da Mesa _______________________________________ 
 
O 1º. Secretário ____________________________________________ 
 
O 2º. Secretário ____________________________________________ 


