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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ 2020 

---------- Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, pelas quinze horas e dez minutos, no Auditório da 

Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal de Alfândega da Fé, 

convocada nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 30.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, presidida pelo 

Deputado Nuno Maria Abreu Pinheiro Miranda, tendo como primeira e segunda secretárias, Carla Maria Bravo Franco e 

Domitila de Fátima Morais Branco, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Após declarada aberta a sessão o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal começou por informar que 

o senhor Deputado Luís Mascarenhas comunicou que não iria poder participar nos trabalhos da presente sessão, tendo 

sido substituído, nos termos legais e regimentais, pelo Senhor Deputado Henrique Brunhoso. ---------------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal informou também que se encontravam ausentes os 

Senhores Presidentes da Junta de Freguesia de Vilarelhos, da Junta de Freguesia de Vilarchão, da União de Freguesias de 

Agrobom, Saldonha e Valpereiro e da União de Freguesias de Pombal e Vales, fazendo-se representar, respectivamente, 

pelos seus substitutos legais, Hélder Pousada, Hélder Pires, Filipe Borges e Camilo Videira, em conformidade com o 

estabelecido no nº 1, alínea c) do artº 18º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------ 

---------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Dr. Nuno Miranda, alertou os senhores deputados para 

quando comunicarem uma falta, antecipadamente, digam se pretendem a sua substituição aquando do envio da 

comunicação da falta, pois, no caso de não mencionarem nada, a partir de agora, não serão convocados os membros 

seguintes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Verificada a existência de Quórum na Assembleia Municipal procedeu-se à continuidade dos trabalhos. ---------------- 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

---------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu conhecimento de toda a correspondência recebida 

desde a última sessão, colocando-a ao dispor dos interessados para consulta. ---------------------------------------------------------- 

--------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia informou os Senhores Deputados que estava presente a 

ata da quinta sessão ordinária, realizada no dia vinte e um de dezembro de dois mil e dezanove, para ser submetida a 

aprovação, tendo sido aprovada, por unanimidade, dos presentes. Não participaram na votação desta ata os Senhores 

Deputados Filipe Borges e Camilo Videira, por não terem estado presentes nessa sessão --------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

---------- Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

---------- 1. INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA ATIVIDADE E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O N.º 2, ALÍNEA C), DO ART.º 25.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO; 

---------- Para conhecimento, presente uma informação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datada de 18/12/2019, 

previamente distribuída a todos os Senhores Deputados, da qual vai ser anexada cópia à presente ata, dando-se assim, 

como aqui integralmente reproduzida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tavares, começou dizer que se trata de uma informação que 

faz referência às actividades desenvolvidas no Município, de todas as áreas e sectores, desde a última sessão da 

Assembleia Municipal até agora. Realçou três exposições que têm actualmente e que ainda estão visitáveis, para quem 

ainda não teve a oportunidade de visitar. A primeira está na Igreja Matriz de Alfândega da Fé e trata-se de uma exposição 

de pintura de arte sacra moderna. O Senhor Presidente da Câmara lembrou que a igreja matriz está aberta ao público 

durante o dia, pois foi instalado um sistema de videovigilância por questões de segurança, o que permitiu poder colocar 

esta exposição adequada ao local. Outra das exposições de destaque que o Senhor Presidente da Câmara realçou está 

situada no CIT – Centro de Interpretação do Território, em Sambade, e é sobre Máscaras e Rituais de Festas de Inverno 
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em Portugal, cujo autor é o Professor Roberto Afonso, de Vinhais, à qual convidou a sua visita. Outra das exposições 

disponível para visitar, até ao final de mês de março, está situada na nossa Galeria da Casa da Cultura, e é sobre a História 

do Parlamentarismo em Portugal e sobre a História do Palácio de S. Bento. ---------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que esta informação tem também um resumo da situação financeira 

do nosso Município e que, relativamente ao Regulamento de Apoio ao Ensino Superior, as candidaturas terminaram ontem 

e que houve vinte candidaturas que estão a ser analisadas e que brevemente serão respondidas. ---------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente da Câmara aproveitou ainda para fazer um ponto de situação sobre o projecto relativo à 

Estratégia Local de Habitação – Programa Primeiro Direito. Disse que se trata de um programa muito importante e que 

pode ajudar muitos alfandeguenses e portugueses a melhorar as suas condições de habitação. Informou que esta 

estratégia tem dois pólos importantes: um para situações particulares, ou seja, para particulares que tenham habitações par 

melhorar e queiram fazer as suas candidaturas autónomas e por outro lado o próprio município pode desenvolver 

candidaturas no sentido de criar habitações sociais. Foram assim identificados cento e quarenta núcleos no Concelho de 

Alfândega da Fé, sendo que destes cento e quarenta, cem são particulares que poderão fazer as suas candidaturas 

particularmente e quarenta são situações que o Município tem para criar habitações sociais. O Senhor Presidente da 

Câmara esclareceu ainda que vão priorizar os cem particulares que já estão identificados na Estratégia Local até ao final de 

Março, para que possam fazer as suas candidaturas o mais rápido possível e que poderão ter situações financiadas a cem 

por cento. Informou depois que todo este trabalho está a ser desenvolvido pelas Técnicas da Ação Social. O Senhor 

Presidente informou também que para além das cem pessoas identificadas já estão identificadas mais quarenta famílias, no 

âmbito da Presidência Aberta que está a ser feita em todo o Concelho. Quanto à parte que cabe ao Município, o Senhor 

Presidente da Câmara informou que pretendem fazer uma candidatura conjunta, ou seja, podem comprar habitações 

degradadas e depois podem reabilitar habitações que já tenham e depois instalar famílias que necessitem de habitação 

social e que não tenham casa própria. O Senhor Presidente informou ainda que este investimento é financiado a quarenta 

por cento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente da Câmara informou depois que relativamente às empreitadas que estão em andamento, a 

obras da Escola Básica e Secundária seguem a bom ritmo, recordando que se trata de uma obra cujo valor total é de cerca 

de setecentos mil euros e que a obra vai até final do ano. Esta obra vai ter uma segunda fase, disse, de mais oitocentos mil 

euros, para intervir também no polivalente e na cantina da escola. Outra obra já em fase de conclusão, é a charca de 

Gebelim, que faz parte do projecto Life Climate Change Adaptation, e é um investimento de cerca de cinquenta mil euros. O 

Senhor Presidente da Câmara informou também que já iniciou outro investimento, a melhoria do Sistema de Abastecimento 

de Águas Residuais de Vilarelhos e que se trata de uma candidatura para um investimento de cerca de cinquenta mil euros 

e terá a duração de cinco meses. Informou depois que a obra da Casa do Arcebispo – Museu Municipal de Arte, que vai ser 

feito junto à Igreja Matriz, está contratada e que o processo da obra vai ser agora enviado para o Tribunal de Contas e 

pretendem dar início a esta obra durante o mês de maio. Outra obra que pretende que seja iniciada ainda este ano é a obra 

da Zona Industrial. O Senhor Presidente, Eduardo Tavares referiu-se à visita do Senhor Primeiro Ministro, da Ministra da 

Agricultura e da Ministra da Justiça, ao nosso Concelho, às obras do Regadio, pois é o único do distrito que tem obras 

neste sector. Trata-se da obra da Barragem da Camba, que está em fase final de execução e que até final de abril estará 

concluída. Depois informou que haverá uma segunda obra que são as estações de filtragem e que a expectativa deste 

Executivo é que no final de maio, início de junho, os agricultores desta zona possam já usufruir desta infraestrutura. Este 

investimento irá permitir que outro empreendimento, a Barragem de Vilarchão-Parada, inicie ainda este ano e possa ter as 

mesmas condições. Para além disso, o Senhor Presidente disse que esperam ter ainda mais investimento este ano. --------- 

---------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 2. COMISSÃO PARA A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DE ALFÂNDEGA DA FÉ - 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES E AVALIAÇÃO DO ANO DE 2019 – PARA CONHECIMENTO -------------------------- 
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----------- O Senhor Vereador Miguel Franco usou da palavra informando que este relatório é só para conhecimento tendo 

depois prestado alguns esclarecimentos aos Senhores Deputados. -------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento do Relatório supra mencionado. ------------------------------------------------- 

------------ 3. LEI Nº 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO – ARTº 15º - DECLARAÇÕES 2019 – PARA CONHECIMENTO --------- 

------------ O Senhor Presidente usou da palavra para prestar alguns esclarecimentos relativamente a este assunto. ---------- 

---------- Usou de seguida da palavra a deputada municipal Susana Guerra dizendo que não estava a perceber muito bem o 

facto de dizerem que não há pagamentos em atraso a trinta e um de dezembro e depois aparecerem facturas por pagar 

com datas anteriores. O Senhor Presidente da Câmara, Eduardo Tavares, esclareceu que a trinta e um de dezembro não 

havia pagamentos em atraso, que são pagamentos a mais de noventa dias. --------------------------------------------------------------- 

------------ A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------ 4. MONITORIZAÇÃO DO PAM DO MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 29.º, DA 

LEI Nº 53/2014, DE 25/08, CONJUGADO COM O ANEXO I DO CONTRATO PAM  - 3º TRIMESTRE DE 2019 – PARA 

CONHECIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para prestar alguns esclarecimentos sobre este assunto. ----------- 

---------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 5. SETOR DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO - REVISÃO DO PDM - VALIDAÇÃO DA 

PROPOSTA DE RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (REOT) DO CONCELHO DE 

ALFÂNDEGA DA FÉ, APÓS PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA E SUBMISSÃO PARA APROVAÇÃO DO ÓRGÃO 

DELIBERATIVO DO MUNICÍPIO PARA EFEITOS DO PREVISTO NO N.º 3 DO ARTIGO 189.º DO RJIGT ---------------------- 

---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para dizer que se trata de um relatório que deve ser 

feito, obrigatoriamente, de quatro em quatro anos. Após esta aprovação de hoje, irá ser iniciada uma revisão ao nosso 

PDM, porque o PDM tem que ser adaptado a alguns planos nacionais, nomeadamente o PROT – Plano Regional do 

Ordenamento do Território, o PROF – Plano Regional de Ordenamento das Florestas, a Rede Nacional de Rodovias, o 

Plano Nacional de Albufeiras, ou seja, houve uma série de planos que depois de 2015 foram publicados e agora têm que 

ser adequados ao nosso PDM. Esta situação irá permitir aos nossos munícipes que não peçam pareceres a outras 

entidades, bastando depois apenas dirigirem-se ao Município para o fazer. O Senhor Presidente disse depois que outro dos 

motivos desta revisão está relacionado com a mudança de classes do solo, pelo que o nosso PDM terá que ser adequado 

ao que está em vigor. O Senhor Presidente da Câmara informou ainda que este relatório foi objecto de discussão pública e 

ninguém apresentou observações e que esta revisão ao PDM pode ser feita até Junho de 2021. ------------------------------------ 

---------- Não havendo inscrições para intervir, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal colocou o ponto cinco 

à votação, tendo sido deliberado, por UNANIMIDADE, dos vinte e sete membros presentes, com vinte e sete votos a favor, 

zero votos contra e zero abstenções, aprovar a proposta de Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT) do 

Concelho de Alfândega da Fé, para efeitos do previsto no nº 3 do artigo 189º do RJIGT. ----------------------------------------------- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

---------- Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

---------- De seguida, o Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para dizer aos senhores deputados municipais que, 

amanhã, dia um de março, terá início o décimo primeiro Festival do Teatro, fazendo depois uma breve explicação do 

programa respectivo. Apelou assim a todos para que assistam às peças de teatro e que tragam a família. ------------------------ 

---------- Foram aprovados, em minuta, todos os pontos da ordem de trabalhos, que vão produzir efeito desde imediato. ------ 

---------- A ata em minuta foi aprovada por UNANIMIDADE, dos vinte e sete deputados presentes. ----------------------------------- 

---------- E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas quinze horas e cinquenta e seis minutos, da qual se 

lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos Membros da Mesa. ------------------------------------------------------------------------ 
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O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 

___________________________________ 

(Nuno Maria Abreu Pinheiro Miranda) 

 

O Primeiro Secretário 

 

_________________________________ 

(Carla Maria Bravo Franco) 

 

O Segundo Secretário 

 

_________________________________ 

(Domitila de Fátima Morais Branco) 


