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ATA NÚMERO DEZ 
 
------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E 
QUINZE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Aos vinte e cinco dias do mês de Abril de dois mil e quinze, pelas dez 

horas e trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu ordina-

riamente a Assembleia Municipal de Vimioso, conforme ponto 1 do artigo 27º 

da Lei número 75/2013 de 12 de Setembro, com a seguinte ordem de traba-

lhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Um) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------
------- Ponto Um Ponto Um) – Leitura resumida do expediente. ------------------
------- Ponto Um Ponto Dois) – Apreciação e Votação da ata de vinte de 
Fevereiro de dois mil e quinze. ------------------------------------------------------------- 
------- Ponto Um Ponto Três) – Período para intervenções. ------------------------
------- Ponto Dois) – PERÍODO DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------- 
------- Ponto Dois Ponto Um) – Informação escrita do Senhor Presidente da 
Câmara relativa à Atividade Municipal. --------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação dos Documentos de 
Prestação de Contas do ano financeiro de 2014. -------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação do Relatório de Ges-
tão do ano financeiro de 2014. --------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Análise Eco-
nómico-financeira do ano de 2014. --------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Certificação 
Legal das Contas 2014 do Município de Vimioso. ------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação da Utilização do 
Saldo da Gerência de 2014. ------------------------------------------------------------------
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------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação do Inventário do 
Património Municipal. --------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:6 – Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 1 
do ano contabilístico de 2015. --------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Nove) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:6 – Revisão ao Orçamento da Receita número 1 do ano contabilís-
tico de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dez) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:6 – Revisão ao Orçamento da Despesa número 1 do ano contabi-
lístico de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Onze) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:7 – Revisão ao Orçamento da receita número 2 do ano contabilís-
tico de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Doze) – Apreciação e Votação do “Contrato de 
Partilha de Poupanças Líquidas – Aviso POVT-65-2014-88 – Autorização 
Prévia para a Assunção de Compromisso Plurianual 2015 – 2022. ------------ 
------- Ponto Dois Ponto Treze) – Apreciação e Votação da Nova Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Vimioso – Novo Mapa de Pessoal. --------
------- Ponto Dois Ponto Catorze) – Apreciação e Votação do Relatório de 
Gestão 2014 da “ Vimioso 2003 – Atividades Artesanais e Turísticas de 
Vimioso, E.M. --------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quinze) – Apreciação e Votação do Relatório e 
Parecer do Fiscal Único 2014 da “ Vimioso 2003 – Atividades Artesanais e 
Turísticas de Vimioso, E.M. ------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dezasseis) – Apreciação e Votação da Certificação 
Legal das Contas 2014 da “Vimioso 2003 – Atividades Artesanais e Turís-
ticas de Vimioso, E. M. -------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dezassete) – Outros assuntos de interesse para o 
Município. ------------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Três) – PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. ---------------------------
------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal foi dado início à ses-

são. O senhor segundo secretário verificou as presenças. Estiveram presentes 

José Baptista Rodrigues, Serafim dos Santos Fernandes João, Carlos Manuel 
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Ataíde Fernandes, Manuel Fernandes Oliveira, António Emílio Dias, Aníbal 

Alves do Rosário, José Manuel Granado Afonso, Manuel João Ratão Portu-

guês, Sandra Manuela Carvalho Vila, José António Vara Freire, Luís Manuel 

Tomé Fernandes, José Manuel Miranda, Sérgio Augusto Pires, António dos 

Santos João Vaz, Hélder Domingos Ramos Pais, Natalina Neves Pires, José 

António Ramos Fernandes, Aníbal Augusto João Delgado e José Manuel Alves 

Ventura. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Estiveram presentes de acordo com o ponto três do artigo quadragésimo 

oitavo da lei número cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro, alterada 

pela Lei número cinco A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, o senhor 

Presidente da Câmara António Jorge Fidalgo Martins e o senhor Vereador 

António Augusto Torrão Vaz. -------------------------------------------------------------------

------- Estavam a faltar os membros da Assembleia: Jorge dos Santos Rodri-

gues Fernandes, José António Cerqueira da Costa Moreira, José Carlos Vaz 

Gonçalves, Maria Merência dos Reis Rodrigues Machado, André Fernandes 

Ramos e Manuel Pascoal Lopes Padrão. --------------------------------------------------

------- Ponto UM) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------- 
------- Ponto Dois Ponto Um) – Leitura resumida do expediente. ----------------
----- Pelo senhor segundo secretário foi dado conhecimento da correspondên-

cia recebida desde a última Assembleia. --------------------------------------------------- 
------- Ponto Um Ponto Dois) – Apreciação e Votação da ata da sessão de 
vinte de Fevereiro de dois mil e quinze. -------------------------------------------------
------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia foram referidas algumas corre-

ções a introduzir na ata. Colocada à votação foi aprovada por unanimidade. ----

------- Usou da palavra o senhor Luís Manuel Tomé Fernandes, Presidente da 

União das freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva. Disse: “ Exmo. 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Senhoras e senhores membros desta Assembleia. O conce-

lho, em geral, e a aldeia de Algoso em particular, estão de luto. Ontem faleceu 

o senhor Isaías do Nascimento Gouveia. O senhor Isaías foi presidente da Jun-

ta de Freguesia de Algoso durante vinte anos, tendo-se dedicado de forma 

empenhada. O senhor Isaías era membro do Rancho Folclórico de Vimioso, e 

do Grupo Coral de Algoso. O falecimento do autarca e do homem que foi o 

senhor Isaías deixa, em todos nós, uma profunda consternação. Proponho um 
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voto de pesar e um minuto de silêncio em memória do senhor Isaías. Que Deus 

o tenha em descanso”. ---------------------------------------------------------------------------

------- Fez-se um minuto de silêncio em memória do senhor Isaías. -----------------

------- Ponto Um Ponto Três) – Período para intervenções. ------------------------
------- Usou da palavra o senhor membro Manuel Oliveira. Disse: “ Como Argo-

zelense e membro da Assembleia Municipal, não podia deixar de referir e con-

gratular-me com as obras inauguradas recentemente em Argozelo. É de louvar 

este executivo pela sua realização. Refiro-me ao Centro Interpretativo das 

Minas de Argozelo com um excelente auditório, e o mais importante é o museu 

das minas que ali foi implantado. É uma obra de grande satisfação para a gen-

te que lá trabalhou e toda a gente de Argozelo. De igual forma louvar e agrade-

cer o contributo dado à Casa Mortuária. Alguns de vós devem-se lembrar de eu 

dizer nesta Assembleia da necessidade da Casa Mortuária. Desde logo, este 

executivo se prontificou a colaborar no que estivesse ao seu alcance. Aí está a 

prova, os Argozelenses puseram mãos à obra, e este executivo esteve logo 

presente, muito obrigado senhor Presidente e todo o executivo por tal feito. 

Venho felicitar aqui também a Junta de Freguesia de Argozelo por mais uma 

edição da Feira da Rosquilha que tão bem correu e que trouxe movimento 

àquela freguesia. Também à Junta de Freguesia de Caçarelhos por mais uma 

edição da Feira do Pão, estive lá presente, teve um dia bastante dinâmico, cor-

reu muito bem e são eventos destes que trazem movimento e pessoas a estas 

aldeias. Mais uma vez a Câmara Municipal teve um papel importante na reali-

zação das mesmas e mais uma vez é de agradecer esses eventos. Também 

queria aqui lembrar a excelente ideia de ter trazido ao nosso concelho o 

Senhor Primeiro-ministro e o Senhor Secretário de Estado para assumirem 

aqui publicamente o compromisso da realização do troço de estrada de Vimio-

so / Carção que eles se comprometeram até dois mil e dezoito, há muito ansia-

da. Quando eu tinha os meus quinze anos e fazia por aqui muitas viagens a 

Vimioso buscar pinhos e madeira, já nessa altura imaginava uma ponte que 

saísse do alto de Carção com estrada e que viesse a sair ali ao estábulo do 

senhor Alcino. Acho que estão de parabéns, por isso estou bastante satisfeito 

com tal acontecimento porque é um troço que faz bastante falta”. ------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção, 

António Vaz. Disse:” Tive nesta Assembleia alguns combates com o senhor 
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Isaías Gouveia, e recordo sinceramente que foi para mim uma surpresa, ontem 

à noite, foi um choque, quando a Cristina me disse que o Isaías tinha falecido. 

Com toda a sinceridade foi para mim um exemplo na forma agressiva, mesmo 

agressiva, como ele defendeu sempre Algoso. Se calhar talvez nenhum de nós 

Presidentes de Junta lhe tenha seguido o exemplo ou tenha conseguido ser 

mais ou menos similar aos comportamentos que o Isaías sempre assumiu aqui. 

Recordo que ele desempenhava funções de presidente da cor do executivo e, 

aqui nesta Assembleia, ele foi sempre reivindicativo, como reivindicativo e 

desalinhado foi há bocado, para mim foi o melhor discurso que o meu primo 

Serafim fez até hoje. O Isaías foi um exemplo e foi com muita tristeza que sou-

be da morte, transmita por favor à família as minhas condolências, porque acho 

que todos nós sentimos isso. Hoje apetecia-me falar de Abril, apetecia-me falar 

de liberdade, apetecia-me dizer que as crianças hoje na escola confundem, 

chamam à liberdade vinte e cinco de Abril. No léxico português vinte e cinco de 

Abril quer dizer liberdade e democracia. Quando foi feito o acordo ortográfico 

deviam ter salvaguardado este novo vocábulo e este novo significado. E permi-

tam-me, mas não o faço porque houve coisas discordantes, houve caminhos 

encravados, enlameados, houve pessoas que se perderam, e perdoem-me o 

Paulo de Carvalho mais ou menos dizer isto, dizer que Abril é em Dezembro, 

Abril em Maio pode ser, Abril é quando nasce a liberdade para um homem ou 

para uma mulher. Meus caros, Abril devia ser mesmo isto. E para quem como 

eu viveu Abril devia falar de Abril mas não o faço, não o faço porque hoje o 

mundo está cheio de coisas contraditórias, de pensamentos e ações que nos 

levam a pensar e amadurecer o significado de Abril. Quero aqui referir por 

exemplo no Iémen, eu também sou estudante do Iémen neste momento como 

fui quando houve o atentado francês como todos diziam com aquelas camiso-

las com aquelas expressões “Je suis Charlie”, hoje também só quando foram 

assassinados cerca de duzentos estudantes católicos numa universidade no 

Iémen, também sou estudante Iemenita. Também sou refugiado da Líbia ou da 

Síria, moro no mediterrâneo, também sou daqueles que hoje está no limiar da 

pobreza, porque a Troika e os governos impuseram, não há ninguém liberto de 

responsabilidades, quer queiramos quer não. Também sou daqueles que passa 

fome e que está no limiar da pobreza neste país, estou do lado dessa barrica-

da. Apetecer-me-ia falar de Abril se estas coisas não existissem no Universo, 
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em qualquer lugar na terra que pisamos. Mas não falo de Abril porque tudo isto 

existe, existe fome em Portugal, existem perseguições no mundo, perseguição 

religiosa, existem muitos holocaustos, existem coisas que de facto nos permi-

tem amadurecer este pensamento de Abril. E como Abril é democracia e como 

Abril foi feito também de promessas, encontros e desencontros entre os políti-

cos e o povo que conduziu a coisas boas, que nos deu a conhecer algumas 

coisas boas, que nos deu a conhecer algumas coisas más, que não conhecía-

mos por completo. Quero referenciar uma coisa que já foi referenciada: no dia 

seis de Março eu fiz anos, foi o meu cinquentésimo nono aniversário, tinha 

dezoito anos quando aconteceu o golpe de estado, e fui presenteado com mais 

uma promessa, a visita do Primeiro-Ministro, que não foi uma promessa, acon-

teceu factualmente, aconteceu que o Senhor Primeiro-Ministro Passos Coelho 

visitou Vimioso. Pela primeira vez o Primeiro-Ministro, parece-me pela primeira 

vez oficialmente, visitou Vimioso. Faz prever que essa visita seja o motor de 

uma abrilada, porque reconheçamos, quer estejamos de acordo com as políti-

cas governativas, quer não estejamos e não há ninguém que discorde de todo 

em todo, porque é impossível que isso aconteça. Não há ninguém que não 

reconheça que, a acontecer finalmente a construção de uma obra dessa 

dimensão, representa de facto uma abrilada no concelho, não há dúvidas sobre 

isso. É uma obra de um impacto estruturante para o concelho, que pode repre-

sentar uma revolução. As estradas, não há dúvida, levam e trazem, mas sem 

estradas não há contacto, sem telemóveis não há telefonemas, sem televisões 

não vemos notícias nem jornais, tudo isto gira à volta do desenvolvimento, ou 

melhor o desenvolvimento gira à volta de tudo isto. Não há dúvida que a ser 

verdade, e parece-me que é, quero acreditar que essa promessa, que essa 

prenda me foi dada no dia do meu aniversário, quero acreditar que seja verda-

de e que seja factual, porque já foi, desconheço em concreto e oficialmente se 

é verdade ou não, mas o senhor Presidente da Câmara nos há-de informar 

sobre isso. Parece-me que já foi posta a concurso, o projeto da obra, ou anda 

aí gente ou andam os técnicos já a fazer os levantamentos para o estudo des-

se projeto para poderem concorrer à elaboração do projeto que já foi lançado o 

concurso pelo governo. A ser verdade, e quero acreditar que seja, quero aqui 

felicitar o executivo por um lado, e por outro lado dizer-lhe que não estaremos 

desatentos, porque seja quem for que esteja no governo, seja quem for que 
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ganhe as eleições legislativas que aí vêem e é imprevisível o resultado, vão-

nos ter à perna para morder as canelas e para dizer não esqueçam que se gas-

tou tanto dinheiro numa obra que foi lançada e agora tem que ganhar estatuto 

de irreversibilidade, caso contrário seria mais um esbanjar de dinheiro em pro-

jetos que custam centenas de milhares de euros se a obra ficasse parada. 

Fundamentalmente, e em conclusão, aos presidentes de junta e aos autarcas 

da margem esquerda do Maçãs quero dizer o seguinte: para mim fundamen-

talmente como disse o senhor Presidente da Assembleia e o senhor Presidente 

da Câmara na anterior Assembleia, se bem estão recordados, o importante é 

que este eixo de acessibilidade à auto-estrada se faça por forma a que tenha-

mos mais facilidades de contactos de comercializar de vender e de chamar 

empresários para o nosso concelho”. --------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o membro José Freire. Disse:” Hoje é dia vinte e cinco 

de Abril, é um dia muito importante na história da nossa democracia, e possi-

velmente se não tem sido alguém a fazer este dia, com toda a certeza que a 

maior parte de nós não estava aqui. O poder era herdado pelos poderosos e 

para o poder autárquico eram indicados os capatazes do governo, para o ir 

desenvolvendo ao longo dos anos. Temo que regressemos a essa época. Por-

que cada vez mais o governo, como têm sido, e este de uma forma mais dura, 

está a retirar esta autonomia que já foi aqui referida do poder autárquico. Está-

se a meter naquilo que nós votamos, naquilo que nós decidimos. Nós é que 

escolhemos quem nos quer dirigir e o povo é sempre soberano, portanto nós 

temos os nossos representantes somos nós que os elegemos. Mas o governo 

de uma forma teimosa continua a meter-se no poder autárquico e até que não 

o destrua, se não for destruído antes, ele assim vai continuar. Há uma questão 

que quero deixar aqui de uma forma muito aberta muito digna, eu penso que o 

vinte e cinco de Abril tem de ser mais respeitado. Não aceito, como membro 

desta Assembleia, tomar conhecimento que vai haver uma Assembleia no dia 

dezasseis de Abril que se vai fazer o vinte e cinco de Abril, e não é por acaso 

que faltam aqui doze ou treze pessoas que costumam cá estar. Isto para mim é 

um processo que não é bem conduzido, não estou a culpar ninguém mas pen-

so que se nós quisermos festejar o vinte e cinco de Abril tem de ser de outra 

forma. Porque é com tristeza que eu vejo, não sei se é a Câmara que fomenta, 

uma formação hoje na casa da cultura, tem mais gente do que estava a ver o 
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vinte e cinco de Abril. Isto é triste e digo isto com tristeza. Não estou a culpar a 

Câmara, sei que estão lá vários funcionários da Câmara nessa formação. Este 

dia merece respeito, e não pode haver dignidade e não pode haver respeito 

quando se fazem coisas paralelas no dia vinte e cinco de Abril. E neste ponto 

penso que nós temos de pensar no futuro, e para o ano se estivermos cá, oxalá 

que sim, devemos fazer isto com clareza, e dizer vamos fazer o vinte e cinco 

de Abril, vamos comemorar o vinte e cinco de Abril de uma forma em que nos 

sintamos todos envolvidos nessas comemorações. E, neste ponto, termino 

dizendo viva sempre o vinte e cinco de Abril e viva a autonomia do poder local. 

Há uma questão que também tive conhecimento na comunicação social, e vou 

perguntar à Câmara se já fez algumas diligências nesse sentido. Soube que foi 

agredido um companheiro meu de trabalho daqui da Câmara de Vimioso, sei 

que está mal, que foi para o Porto, e queria perguntar à Câmara se há algum 

inquérito em curso ou se já houve. Penso que essa situação tem alguma gravi-

dade e tive já oportunidade de falar com ele, e não quero ser caricato, mas 

penso que já toda a gente sabe qual foi o motivo, eu vou dizê-lo aqui, com mui-

ta pena minha: horário de trabalho. Tive oportunidade de falar com ele e o 

motivo dessa agressão foi o horário de trabalho, eu só quero dizer isto nesta 

conclusão, e não é por acaso que diariamente assistimos ao pai que mata o 

filho, ao filho que mata o pai ou ao homem que mata a mulher! Isto é fruto de 

uma política de desestruturação das famílias, desestruturação das pessoas que  

este governo tem levado a cabo. Esperemos bem que haja da parte do poder 

autárquico algum travão para que faça frente a essa política de destruturação 

das famílias, porque hoje vivemos numa ansiedade total em que nos andamos 

aqui a matar uns aos outros. Ainda há bocado estava ali a ler o jornal, há qua-

tro suicídios por dia no nosso país, isto é terrível mas é a verdade e alguma 

coisa está mal e temos que, por todos, tentar melhorar. Penso que a Câmara 

deve estar a fazer esse inquérito, ver o que se passou, e se não está a fazer 

penso que o devia fazer. Há outra questão que também quero pôr aqui: infeliz-

mente ou felizmente a Câmara nestas alturas até está presente mas queria 

ficar esclarecido neste ponto. Desloco-me habitualmente para Bragança de 

manhã e cruzei uma semana com o autocarro da Câmara com o transporte 

escolar de alunos. Segundo soube, houve uma avaria no autocarro de quem 

tem a concessão. Não sei como isso foi possível, nem estou aqui a levantar 
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questões e dúvidas. Há uma questão que levanto aqui e digo aqui com toda a 

frontalidade: se a Câmara tem possibilidades de assegurar esse serviço quan-

do há avaria do que tem a concessão, deve-o fazer todo o ano e não o colocar 

à concessão. Também não quero deixar, subscrevendo algumas coisas que 

aqui foram ditas ali pelo meu amigo e companheiro de Argozelo, e ali pelo 

António, esta visita do senhor Primeiro-Ministro que eu também estive presente 

tive oportunidade de lhe entregar um documento da organização que eu repre-

sentava, com toda a educação, nós transmontanos sabemos receber, e ele 

também recebeu com toda a educação. Mas não há dúvida que eu fico e, que-

ro dar os parabéns aqui à Câmara de Vimioso que soube fazer uma sessão 

solene, fazer uma grande festa numa obra que possivelmente vai acontecer em 

dois mil e dezanove. Fico contente com isso, também comungo dessa opinião 

da obra se eu a chegar a ver, oxalá que seja verdade mas, tantas promessas já 

fizeram principalmente este governo que fez tantas promessas e faz tudo ao 

contrário. Só deixo aqui um apelo aos meus camaradas de bancada e aos 

meus companheiros de bancada aqui que nessa altura estejamos cá todos com 

saúde para ver se realmente se faz ou não se faz”. -------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção, 

António Santos. Disse:” Há uma relação tão forte entre mim e o José Freire que 

de facto tenho de o fazer. Acho que estas questões de ordem sindical têm 

outra sede que não é esta, têm de ser tratados em sede própria e a sede pró-

pria é a atividade sindical. Mas de qualquer forma, porque o rapaz que é fun-

cionário da câmara que foi agredido é o Norberto Andrade Cordeiro, e esse 

incidente essa agressão aconteceu em Carção, tendo eu conhecimento e 

desenvolvendo os contactos de forma a que fosse feita justiça, e tendo desen-

volvido todos os procedimentos, não podia deixar passar a oportunidade para 

prestar um esclarecimento cabal à forma como as coisas aconteceram e estão 

neste momento. A agressão é fruto de uma coisa que toda a gente sabe o que 

é mas que não tem a coragem de dizer ou de chamar pelo nome, porque não é 

bonito não é bom dizer-se. Eu não posso afirmar que o Toni é traficante de 

droga sem ter conhecimento de causa, eu não posso afirmar que o Toni está 

bêbado porque não sei se ele bebeu alcóol, não posso provar, só as análises é 

que provam. Portanto, é fruto de uma situação irregular anómala que aconte-

ceu no agressor e que teve de arranjar uma implicância qualquer, um argumen-
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to para dar uma sacholada na cabeça do Norberto. Foi limiarmente o que acon-

teceu. Não quer dizer que estivesse alcoolizado, mas o que é certo é que o 

incidente aconteceu e o Norberto foi agredido com o sacho na cabeça. Portan-

to, meu caro amigo José Freire, não teve a ver com horários, não teve que ver 

com nada disso, aliás ainda foi antes de começar o trabalho. O Norberto feliz-

mente hoje está bem, o processo de inquérito nós estamos a desenvolvê-lo, a 

judiciária foi chamada a intervir, a GNR também, o agressor está com medida 

de coação de identidade e residência, tem que se apresentar três vezes por 

semana na GNR, portanto as coisas estão entregues às autoridades. Que 

melhor inquérito do que este que judicialmente foi desenvolvido e concerteza 

chegará a bom porto com o julgamento do agressor”. ----------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Hoje é o dia 

vinte e cinco de Abril, mas para quem é de Algoso e conviveu com o senhor 

Isaías é particularmente triste, porque estivemos em lados diferentes politica-

mente mas, acho que aprendemos os dois, um com o outro: quando se tratou 

de defender a nossa terra vestimos a camisola da nossa terra e não vestimos 

nenhuma camisola partidária. Fizemo-lo sempre e recordo-o já com muita sau-

dade e que Deus o tenha em descanso. É também um vizinho que deixo de ter. 

Mas, vamos ao trabalho e acho que também esta Assembleia é uma forma de 

o homenagear porque ele era um homem de trabalho. Em primeiro lugar as 

palavras do senhor membro Manuel Oliveira, os agradecimentos à câmara. 

Gostamos que as pessoas reconheçam o nosso trabalho e principalmente 

quando elas ficam agradadas com o trabalho. Os investimentos foram feitos na 

freguesia da Vila de Argozelo. Penso que engrandeceram Argozelo e o conce-

lho, porque hoje a informação que temos é que muita gente tem visitado o Cen-

tro Interpretativo das Minas de Argozelo. Quanto à Feira da Rosquilha e à Feira 

do Pão que a câmara sempre se associa a estas iniciativas da Juntas de Fre-

guesia, procurando ajudar em tudo que lhe é possível, obviamente que quere-

mos continuar a colaborar com as Juntas de Freguesia e a dinamizar também 

estas freguesias e outras que queiram ter iniciativas semelhantes. Quanto à 

intervenção do senhor membro José Freire, dá-me ideia que o Partido Socialis-

ta não fez intervenção na comemoração solene do vinte e cinco de Abril, mas 

ele acabou por a fazer depois, portanto acho que a podiam ter feito, acho que 

temos de ser todos a colaborar no vinte e cinco de Abril. Obviamente como 
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sempre disse compete à Assembleia e aos membros da Assembleia fazer pro-

postas. Mas, recordo que se referiu à questão da câmara, eu recordo que nou-

tros anos neste concelho, as comemorações do vinte e cinco de Abril que tive-

ram alguma adesão popular foi em Argozelo porque coincidiu com a Feira da 

Rosquilha e a comemoração da elevação de Argozelo a Vila. Temos de ter o 

respeito pelo vinte e cinco de Abril obviamente, e eu tenho mas de facto, a 

adesão popular sabemos que não é fácil, se calhar se fosse num domingo seria 

mais fácil, agora num sábado, num dia de semana, num dia de trabalho, as 

pessoas aproveitam exatamente para trabalhar, obviamente, sem isto por em 

causa outro tipo de iniciativas. Relativamente à agressão do funcionário, o 

senhor presidente da junta de freguesia de Carção relatou-lhe os conhecimen-

tos. O processo está encaminhado para as autoridades e a câmara teve a 

preocupação, através do senhor Vice-Presidente, em prestar o auxílio quer à 

família quer ao senhor Norberto, e recordo que o incidente ocorreu fora do 

horário de trabalho. De qualquer das formas, obviamente que não deveriam 

acontecer estas situações, estamos solidários com ele e procuraremos respon-

der, até porque contactei os serviços, e contactamos o seguro e tudo o mais, 

obviamente que o seguro diz que isto não é nenhum acidente de trabalho. Por-

tanto as autoridades já tomaram conta da ocorrência, o processo está a decor-

rer e há-de decorrer sendo que, toda a solidariedade para com o funcionário 

está a ser prestada. Quanto à questão do autocarro da câmara, foi uma situa-

ção de resolver um problema que surgiu pontualmente. O autocarro da câmara 

legalmente não pode transportar alunos porque tem mais de quinze anos, e é 

por isso que o autocarro da câmara não é utilizado na concessão, foi para 

resolver um problema pontual e tive o cuidado de comunicar ao senhor coman-

dante da GNR esta situação pontual. Portanto só o autocarro pequeno é que 

pode fazer esse serviço e tem-no feito, faz o circuito de Caçarelhos. O autocar-

ro grande, o senhor que tem a concessão o que nos comunicou é que não con-

seguia arranjar outro autocarro, tentou falar com uma empresa que não tinha 

disponibilidade e nós não podíamos deixar os alunos. Tendo comunicado à 

GNR procuramos resolver a questão pontualmente, porque teve uma avaria e 

tivemos que transportar os alunos. Obviamente que, o dinheiro que o conces-

sionário teria que receber por esses dias, a concessão é paga ao dia não é por 

concessão, se ele não fizer o dia não recebe. Foi para uma situação pontual. 
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Relativamente à visita do senhor Primeiro-Ministro, independentemente da obra 

estar para a data que está prevista, e já lá vamos a isso, eu acho que quando 

um Primeiro-Ministro ou um Presidente da República, os mais altos represen-

tantes da nação, visitam o nosso concelho que nos devemos regozijar com 

essa situação, e devemos obviamente recebê-los exatamente como os repre-

sentantes do nosso país da nossa nação. Eu fui-lhes dando notícia de todo 

este processo, de reivindicar, uma reivindicação que já é muito antiga, a liga-

ção de Vimioso anteriormente ao IP4 hoje à auto-estrada transmontana. De 

facto demos continuidade àquilo que vinha sendo feito nos mandatos anteriores 

no sentido de continuar com a reivindicação. Também lhes disse que o ano 

passado em Agosto no dia da Senhora das Graças em Carção, eu e o senhor 

Vice-Presidente tivemos aqui o senhor Professor Emídio Gomes Presidente da 

CCDR-n e o Secretário de Estado, Castro Almeida, do Desenvolvimento 

Regional, exatamente preocupados com esta ligação. Quisemos que eles vis-

sem no local esta problemática. Não se deslocaram só a Vimioso, deslocaram-

se também a Bragança, a questão da ligação à Puebla, e também a Vinhais, a 

questão da ligação Vinhais / Bragança. E o senhor Secretário de Estado quis 

ver no local, isto porquê? Porque como sabem a União Europeia no próximo 

quadro comunitário não aceita comparticipar mais rodovias, à exceção de 

pequenas ligações muito curtas que se justifiquem no sentido da promoção 

económica de algumas infraestruturas. Por exemplo: imaginem que uma liga-

ção a uma zona industrial, que é o caso da estrada nacional catorze na zona 

de Famalicão, que tem maus acessos àquela zona industrial, estão ali empre-

sas com grande dimensão, e portanto muito movimento de carros pesados, 

penso que foi em Janeiro que foi anunciada a construção dessa nova variante 

à estrada nacional. Mas para essas pequenas ligações há financiamento, e a 

solução que se encontrou, e por isso é que o senhor Primeiro-Ministro aceitou 

vir a Vimioso, é porque o mais importante nisto tudo, independentemente 

depois das opções políticas de quem vier a ser governo, é que há dinheiro para 

a obra e por isso ele veio aqui anunciar a obra. Esse dinheiro é assegurado 

conjuntamente pelas Estradas de Portugal, com a Comissão de Coordenação 

de Desenvolvimento Regional. O que é que pode vir a acontecer? A Comissão 

de Desenvolvimento Regional para aquelas obras que podem ser feitas e 

financiadas aumenta-lhe a comparticipação, em vez de ser de sessenta, seten-
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ta ou oitenta pode aumentar a comparticipação porque tem autonomia para 

fazer essa gestão. Mas esse aumento exige que as Estradas de Portugal, por-

que estas obras têm que ser lançadas pela Estradas de Portugal porque são 

eles quem tutelam, a CCDR-n articula com as Estradas de Portugal: onde nós 

vos financiarmos mais do que aquilo que inicialmente estaria previsto, esse 

financiamento não reverte para pagar menos as Estradas de Portugal mas 

reverte para vocês irem fazer investimento onde eles também são necessários, 

e por isso a ligação Vimioso / Carção, a ligação Bragança / Vinhais resultam 

exatamente desse compromisso entre as Estradas de Portugal e a CCDR-n. 

Porque antes do senhor Primeiro- Ministro vir aqui foram feitas várias reuniões 

e não é por acaso que nesta visita do senhor Primeiro-Ministro esteve o Presi-

dente da CCDR-n que fez uma intervenção e esteve o Presidente das Estradas 

de Portugal Dr. António Ramalho que fez a sua intervenção. Havendo a garan-

tia de financiamento para a obra vamos iniciar o processo e o processo tem 

que se iniciar lançando o concurso para o projeto que termina agora em mea-

dos de Maio. Por isso, é que nestes quinze dias, três semanas, várias empre-

sas andaram aqui no caminho velho de Vimioso para Carção exatamente a 

fazer o reconhecimento do local a fazer os trabalhos que eles têm de fazer para 

eventualmente concorrerem e entregarem a sua proposta para o projeto. Aqui 

está a prova que nunca houve projeto nenhum por lado nenhum, nunca, o que 

havia era intenções de ligação, e o senhor Presidente das Estradas de Portugal 

mostrou isso claramente. Havia três soluções, a tal que passava próximo de 

Pinelo, outra que saía da zona industrial e passaria por Carção mais uma 

variante a Argozelo, até pelo lado do Maçãs, que eu até a desconhecia. Todas 

as outras soluções como viram, a ligação por Pinelo ficava na ordem dos qua-

renta e tal milhões de euros, sem sequer considerar a ligação a Pinelo e a 

Argozelo com a agravante que ia dar diretamente a Outeiro passando longe de 

Argozelo. Quem esteve presente viu isso claramente. A solução que agora é 

proposta custa metade do dinheiro ou menos de metade do dinheiro. Nós 

sabemos perfeitamente como o país está, nós sabemos perfeitamente que a 

CCDR-n não consegue libertar esse dinheiro todo. Nós executivo fizemos mais 

reivindicações: era necessário que entre Argozelo e Outeiro fossem cortadas 

aquelas curvas (está lá um caminho velho que é uma reta porque é que não 

fazem já) apresentamos-lhe isso tudo, apresentamos-lhe que era necessário 
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arranjar quem vem agora das termas que a ponte terminou ali, até à entrada de 

Vimioso, sabemos, basta chover um bocadinho, que infelizmente, tem havido lá 

quase sempre acidentes, apresentamos-lhe essa reivindicação. E o que nos 

disse O Presidente da CCDR-n e das Estradas de Portugal? O que é que pre-

cisa de imediato, o que é que é mais importante, nós não temos dinheiro para 

isso tudo. O mais importante é a ligação que nos aproxime mais rapidamente 

da A4 e a mais barata é esta. Agora o ideal seria outra! Bem, mas o ideal é 

muita coisa! Agora, não vamos defender esta solução que é possível? Temos 

obrigação de a defender. Não havendo possibilidade de outra temos que 

defender esta e posteriormente continuar a lutar para que a ligação de Argoze-

lo a Outeiro também seja melhorada. E depois, a comunicação social tem uma 

força incrível e às vezes noticiam, dá ideia que aquilo que eles noticiam é a 

verdade, mas não é. Eu disse aqui em Dezembro que tinha ficado contente 

porque a Estradas de Portugal tinha incluído no seu plano de investimentos 

para dois mil e quinze – dois mil e dezanove ou dois mil e vinte a ligação de 

Vimioso para Carção e portanto ligar à A4 com vinte milhões de euros. Mas, 

reparem que se previa, inicialmente, e está lá nos documentos, lançar a obra 

em dois mil e dezanove, e o que agora se prevê é que a obra esteja concluída 

em dois mil e dezanove! Portanto, dizer que não houve ganho nenhum de tem-

po é falsidade, eu até liguei ao jornalista e disse assim: faça uma investigação 

correta, vá ver o documento das Estradas de Portugal. Sabem o que ele me 

disse? Eu nem o conheço. Então, é assim que se faz jornalismo! É que o 

documento diz lá que a obra é para lançar em dois mil e dezanove, e o que nós 

lutamos foi: temos que antecipar, e agora conseguimos ou há esse compromis-

so de que ela esteja pronta em dois mil e dezanove. E pode estar antes se os 

estudos de impacto ambiental não levantarem muitos problemas, porque como 

puderam ver na explicação que fez o Presidente das Estradas de Portugal vai 

ter que haver estudo de impacto ambiental e depois vai ter que haver o tal 

“recape” que é a monitorização no decorrer da obra em termos ambientais. 

Como vocês sabem é uma zona sensível porque estamos perante a rede natu-

ra, sítio protegido do Maçãs, e vai haver, obviamente, algumas complicações, 

não tenho dúvidas disso. O que o Presidente das Estradas de Portugal me dis-

se foi: se em termos ambientais isto for rápido nós também lançamos a obra 

mais rápido, isto é o que está previsto. Agora a verdade é que pela primeira 
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vez foi lançado um concurso em Março exatamente no dia anterior à vinda do 

senhor Primeiro-Ministro para elaboração do projeto, cujas propostas têm que 

dar entrada até seis ou doze de Maio. Se não estou em erro até ao final deste 

ano a empresa vencedora tem que apresentar o projeto para o estudo do 

impacto ambiental, portanto, estão a decorrer os prazos. E penso que o traba-

lho que foi feito, repito já vem de algum tempo este trabalho, esperemos que dê 

frutos. O que me disse o Senhor Primeiro-Ministro e eu fiz isso na minha inter-

venção é que quatro anos era muito tempo, para quem esteve tanto tempo à 

espera nós duvidamos sempre, porque gato escaldado da água fria tem medo! 

Eu também duvido, agora eu também tenho que ser o primeiro a acreditar de 

que isto vai ser possível. Se não acredita o Presidente da Câmara acredita 

quem? Já chega perfeitamente o ceticismo da população que é lógico, que é 

justo! Depois há as entidades superiores porque, se eles dizem, você não 

acredita em mim, então como é que é? Tem que haver aqui confiança e eu 

acredito que há, e o senhor Primeiro-Ministro teve o cuidado e quis mesmo 

transmitir-me e disse-me isto: Senhor Presidente da Câmara eu vim aqui com 

todo o gosto, e virei sempre que puder e, só vim aqui porque há o compromisso 

de que há dinheiro para a obra. Mas senhor Primeiro-Ministro isto é mesmo 

para avançar? E, ele respondeu-me assim: só uma maldade muito grande é 

que pode tirar o dinheiro para este investimento, porque o dinheiro existe. Eu 

tive o cuidado, na minha intervenção, de ter dito que é necessário Bragança e 

que é necessário Vinhais. Nós temos que estar unidos nisto porque eles foram 

solidários comigo, concelho de Vimioso, e nós somos obviamente, com eles 

como temos sido sempre. É neste espírito de solidariedade e a CIM aqui teve 

um papel determinante, porque eu e o Presidente da CIM fomos a Lisboa reunir 

com o Presidente da E.P. Aqui não se trata de cores partidárias, ele é de uma 

cor e eu sou doutra, fomos os dois reunir à Estradas de Portugal para tentar-

mos resolver este problema, conseguimos desbloquear o que conseguimos. 

Agora não me peçam que uma obra de vinte milhões que tem estudos de 

impacto ambiental para o qual não há projeto absolutamente nenhum, também 

não podemos dizer que a obra comece para o ano, não podemos, isto leva o 

seu tempo e fazer um projeto destes aliás o concurso tem lá determinadas limi-

tações para quem pode concorrer, só engenheiros já com provas dadas nestas 

pontes e nestas matérias é que podem concorrer, não é qualquer um. Como 
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vocês viram a ponte terá um quilómetro, um quilómetro e duzentos, e de facto 

vejam que hoje para chegar a Carção serão dez quilómetros e meio, onze, por 

aí, ficará Vimioso /Carção com quatro. Nós sabemos que o local mais perigoso, 

sendo que de Argozelo a Outeiro também não deixa de ser perigoso, mas o 

local mais perigoso é de facto ter que ir lá em baixo ao rio e ter que subir, 

especialmente no Inverno. Só com a vinda dos membros do governo que viram 

o problema no local é que chegaram a reconhecer isso. Estou tão à vontade 

porque este mandato termina em dois mil e dezassete, não sei se em dois mil e 

dezassete a obra está lançada ou não, provavelmente só será lançada em dois 

mil e dezoito ou por aí, ou dois mil e dezassete se as coisas correrem bem. É o 

que está, mais ou menos, programado. Portanto, não estou sequer preocupado 

com os calendários eleitorais porque acho que isto é uma obra estruturante 

para todos, não só para Vimioso, para Mogadouro, para Bragança para toda 

esta região e foi com agrado que vi os meus colegas da CIM todos presentes 

na sessão, exatamente porque quiseram demonstrar esta unidade da CIM e o 

propósito de estarmos todos unidos naquilo que é importante para o nosso ter-

ritório neste caso Vimioso, como temos estado unidos, ainda ontem referiram 

que houve cinco municípios que não tiveram intervenções no parque escolar no 

anterior quadro comunitário, estivemos todos unidos a defender exatamente as 

intervenções em todos esses concelhos e conseguimo-lo contra outras CIM”s e 

área metropolitana que achavam que era demasiado, mas conseguimo-lo. Por-

tanto, quando nós estamos unidos despimos as camisolas partidárias, vestimos 

a camisola do território temos demonstrado que conseguimos o sucesso para 

os nossos territórios”. ----------------------------------------------------------------------------

--------------------------- Usou da palavra o senhor membro José Freire. Disse:” o 

senhor Presidente respondeu à minha dúvida do transporte e eu nunca pus em 

dúvida que a câmara ia pagar o serviço. O que eu pus em dúvida e continuo a 

pôr e defendo, sempre que a Câmara possa fazer com os seus meios não deve 

adjudicar a privados, a minha intervenção foi nesse sentido, e fiquei esclareci-

do, e eu próprio passarei a palavra que já alguém me perguntou nesse sentido, 

que o autocarro da câmara não pode transportar alunos, portanto fiquei escla-

recido. Quanto ali ao Toni quando eu disse aqui que o problema foi causado 

pelo horário de trabalho, transcrevi as palavras exatas que me disse o agredi-

do. Uma coisa que eu não admito é que ponham em dúvida a minha palavra, 
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portanto isso foi transcrito, o agredido é que me disse que o problema todo foi 

por causa do horário de trabalho e não admito que digam que isso é mentira. 

Ele disse-me que já estavam a trabalhar eu sei que quando nos deslocamos 

para o trabalho também já estamos a trabalhar e devemos ser protegidos pela 

nossa entidade patronal”. -----------------------------------------------------------------------

---------------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse: Partilho da 

intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção António 

Santos, quando à questão aqui colocada. É que, se está em causa o horário de 

trabalho, parece-me que devo dizer que quem queria começar cedo era o Nor-

berto o funcionário da câmara. A questão do horário de trabalho como imposi-

ção não me parece correto ser levantada aqui pelo amigo José Freire, aliás nós 

sabemos que estamos perante um funcionário que, vindo de Carção, quando 

trabalha aqui na sede do concelho não está à espera das nove horas para ini-

ciar o trabalho. Várias vezes o encontrei já a trabalhar quando passo às nove 

menos vinte ou às oito e meia, portanto, essa questão não se levanta. Por 

outro lado, o inquérito a que faz referência, se é o inquérito criminal ele está a 

decorrer, se é o inquérito administrativo tendo mais ou menos conhecimento 

dos factos não me parece que faça sentido porque não estamos perante dois 

funcionários públicos. Como bem referiu o senhor Presidente da Junta de Fre-

guesia de Carção, desde início, ele próprio, e sempre dando-me conhecimento 

das formalidades encetadas, ele próprio prestou logo todo o apoio à família 

nomeadamente relativo a visitas ao próprio hospital e à presença dele no hos-

pital de Bragança. Reitero que não podemos estar a ligar os factos a outras 

situações que pretendemos defender, porque de facto isto é uma sessão da 

Assembleia Municipal”. --------------------------------------------------------------------------

------------------------ Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Caçarelhos, Sérgio Pires. Disse:” Queria também manifestar o meu pesar 

pelo falecimento do senhor Isaías, eu já o conheci no meu primeiro mandato, 

ainda o senhor Isaías era Presidente da Junta de Freguesia de Algoso, e 

recordo-me de algumas intervenções que ele fazia aqui nesta Assembleia. De 

facto era sempre em prol da junta de freguesia de Algoso. O que me traz aqui 

também tem a ver com a estrada, com a ponte. Queria manifestar o meu apoio 

o meu contentamento por a câmara estar a desenvolver todos os esforços e 

que esta obra seja uma realidade. Todos nós já sabíamos que precisávamos 
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de uma solução, todos nós sabemos que o atual traçado é mau. Ainda há pou-

co o Presidente da Junta de Freguesia de Carção falou, e muito bem, que as 

estradas são boas, por um lado, e más por outro, levam pessoas para fora mas 

também trazem pessoas para o nosso concelho. Recordo-me de um caso 

quando eu dava aulas em Celorico de Basto tinha um casal colega que gosta-

vam de vir aqui a Vimioso e a Miranda do Douro. Passavam aqui o fim-de-

semana, e eles traziam sempre um casal amigo, salvo erro era empresário e eu 

cheguei a comentar com esse casal que Vimioso tinha terrenos a um cêntimo, 

que ajudava os empresários que se quisessem instalar em Vimioso. Ele achou 

a ideia interessante, achou-a tão interessante que ainda chegou a vir cá preci-

samente para ver o local. E a primeira reação dele foi referir-se ao problema 

dos acessos a Vimioso, foi a sua primeira reação! É muito complicado os 

camiões virem do Porto ou de Famalicão, ele era daquela área, para Vimioso 

para depois produzirem, porque o objetivo dele seria mercadoria para o merca-

do espanhol e Vimioso seria o sítio ideal para instalar a fábrica. Daí que conti-

nuo a dizer que esta solução é bem-vinda será importante para desencravar o 

nosso concelho e acredito que essa solução irá porventura, no futuro, trazer 

algum investimento ao nosso concelho que é aquilo que realmente nós preci-

samos, que haja investimento privado e que haja criação de postos de trabalho. 

Por isso mais uma vez quero agradecer o empenho e toda a dedicação que 

este executivo está a desenvolver para que esta obra seja uma realidade”. ------

------------------------------------ Usou da palavra o senhor Presidente da Assem-

bleia. Disse:” Com todo o respeito e consideração que eu tinha pelo senhor 

Isaías, foi de facto uma pessoa que trabalhou connosco, colaborou muito con-

nosco, fez muita coisa e esquecemo-nos também de uma coisa, e é por isso 

que eu agora estou a falar: ele foi o motor foi ele que ajudou e se calhar é a 

única que há a nível do país, que é a zona turística de caça. Hoje a Junta de 

Freguesia de Algoso tem uma receita própria dessa zona turística de caça e foi 

de facto o senhor Isaías o motor também para se fazer a zona turística. Penso 

que a nível do país será a única zona turística que existe pertença de autar-

quias. Aliás fiz algumas viagens com ele para fazer isso, e na altura ele pensa-

va muito bem na zona turística porque entendia que poderia ser uma fonte de 

rendimento para a junta de freguesia. Não fazer ou pensar como algumas 

associações de caça que servem para meia dúzia deles! Aquela serve para o 
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povo, a freguesia recebe uma determinada importância do rendimento. Foi um 

grande amigo, foi uma pessoa que de facto me ajudou muito por isso também 

queria recordá-lo aqui e que, no fundo, Deus o tenha em descanso”. --------------

-------------------------------------------------- Ponto Dois) PERÍODO DA ORDEM DO 
DIA. ------------------------------------------- Ponto Dois Ponto Um) – Informação 
escrita do Senhor Presidente da Câmara relativa à Atividade Municipal. ----
----------------------------------------------------- Todos os membros estavam na posse 

da informação. --------------------------------- Não houve intervenções / pedidos de 

esclarecimento. -------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia propôs e foi aceite que os pontos: 

Ponto dois ponto dois, Ponto dois ponto três, Ponto dois ponto quatro, Ponto 

dois ponto cinco fossem discutidos em conjunto, sendo que a sua votação 

ocorreria separadamente. ----------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Dois )- Apreciação e Votação dos Documentos de 
Prestação de Contas do ano financeiro de dois mil e catorze. ------------------
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação do Relatório de Ges-
tão do ano financeiro de dois mil e catorze. -------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Análise Eco-
nómico-financeira do ano de dois mil e catorze. -------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Certificação 
Legal das Contas do Município de Vimioso de dois mil e catorze. -------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Considerando 

as especificidades da administração local importa considerar que a missão do 

município deve ter sempre em conta a satisfação das necessidades coletivas 

dos seus munícipes e não a obtenção do lucro. Resulta do relatório de gestão 

de dois mil e catorze que, apesar da autonomia administrativa e financeira de 

que as autarquias dispõem, esta é uma autonomia relativa principalmente no 

contexto atual devido à situação de crise, que se reflete na diminuição de 

recursos financeiros e restrições colocadas por via legislativa. As circunstân-

cias referidas limitam pois a ação do executivo que impõe particular atenção ao 

equilíbrio das contas e à política social. Em concreto resulta do relatório de 

gestão que a previsão do orçamento da receita e da despesa e o plano pluria-

nual de investimentos para o ano financeiro de dois mil e catorze era de doze 

milhões oitocentos e noventa e três quatrocentos e cinquenta e três euros. O 
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valor da receita registou o valor de oito milhões, quinhentos e oitenta e nove 

mil, trezentos e vinte e três euros e quinze cêntimos. Verificamos pois que há 

uma redução das receitas face ao ano de dois mil e treze, sendo que foram as 

receitas de capital que contribuíram para esta diminuição. O valor das receitas 

próprias traduz um reduzido índice de autonomia financeira, catorze vírgula 

oitenta, em dois mil e catorze, ligeiramente superior a dois mil e treze que tinha 

sido de treze vírgula setenta e sete por cento. Assinalamos a supremacia da 

venda de bens e serviços no cômputo das receitas próprias, dois mil e catorze, 

trinta e sete vírgula trinta e sete por cento, e em dois mil e treze, trinta e sete 

vírgula noventa e dois por cento, seguido dos impostos diretos que represen-

tam trinta e seis vírgula oitenta e três por cento e portanto as receitas próprias 

trinta e quatro vírgula noventa e dois por cento, em dois mil e treze. Conside-

rando os fundos alheios nomeadamente as transferências, a maioria são con-

signadas a projetos específicos: requalificações urbanísticas, educação, saúde 

e vias de comunicação. Em conclusão, relativamente à receita diremos que, o 

total diminui nove vírgula noventa e cinco por cento face a dois mil e treze em 

resultado do decréscimo das receitas, fundamentalmente dos fundos comunitá-

rios. Como percebem estamos no final de quadro e portanto será sempre o ano 

em que haverá menos disponibilidade de fundos comunitários. Quanto à des-

pesa, o valor da despesa saldou-se nos oito milhões, trezentos e quarenta e 

sete mil novecentos e quarenta e dois e euros e dois cêntimos. Assinalamos a 

supremacia das despesas correntes designadamente as despesas com o pes-

soal, aquisição de bens e serviços correntes e transferências correntes. Tam-

bém a despesa relativamente a dois mil e treze teve um decréscimo de cinco 

vírgula sete por cento. Quanto à execução do Plano Plurianual de Investimen-

tos o grau de execução do plano plurianual de investimentos foi de quarenta e 

quatro por cento, menos que em dois mil e treze, quarenta e nove. Permitam-

me que ressalve que, se a estrada de ligação de Vimioso às Três Marras tives-

se sido feita neste ano como se previa, se a obra que está agora aqui no par-

que municipal, o furo que estamos a fazer para captação de água sulfurosa na 

terronha bem como o edifício de apoio às termas que também já entrou em 

execução, e essas obras só iniciaram porque temos a garantia de fundos 

comunitários, elas estavam no plano de dois mil e catorze e nunca poderiam 

ser realizadas, até porque algumas foram lançadas em Novembro. Mas, se 
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essas obras tivessem tido a realização no ano de dois mil e catorze, a taxa de 

execução do plano seria de sessenta e quatro por cento. Ou seja, sem essas 

obras que sabíamos que não íamos fazer naquele ano, mas tínhamos que a 

lançar, a taxa de execução seria de sessenta e quatro por cento, para verifica-

rem que estas taxas muitas vezes são enganadoras. Permitam-me que ressal-

ve os principais investimentos: continuamos a investir no balneário termal cujo 

estudo médico e hidrológico já foi enviado para a Direção Geral de Saúde para 

ser analisado, e esperamos que durante o verão tenhamos a resposta positiva 

para procedermos à reconversão de imóveis no concelho; várias requalifica-

ções urbanísticas e arruamentos, dos quais se destaca Angueira. Permitam-me 

destacar novamente o centro interpretativo das minas de Argozelo, o parque 

ambiental cujas obras físicas estão praticamente concluídas e ainda a explora-

ção de todos os sistemas ligados ao abastecimento de água e aos saneamen-

tos. Quanto às transferências dos subsídios, mantêm-se a estreita colaboração 

do município com as diversas instituições do concelho. Permitam-me destacar 

os Bombeiros, os Clubes de futebol, a Raça mirandesa, OPP de Palaçoulo, 

Centro de Gestão Agrícola, o Centro Sócio-cultural, Furões, entre outros. 

Quanto à dívida do município concluímos pela diminuição da dívida do municí-

pio, a manutenção do pagamento atempado a fornecedores e a empreiteiros, e 

o estrito cumprimento dos limites do endividamento. Quanto ao ativo líquido 

concluímos pelo crescimento da rubrica do imobilizado. Redução da dívida e 

empréstimos a longo prazo e continuamos com prazos de pagamento muito 

curtos que andará na ordem dos quatro, cinco dias. Relativamente ao dois pon-

to quatro, apreciação e votação da análise económico-financeira para do ano 

de dois mil e catorze: resulta desta análise elaborada pela sociedade de reviso-

res de contas, que há um aumento do ativo de dois por cento, uma diminuição 

do passivo de três por cento, um aumento de fundos próprios, o equilíbrio 

financeiro do município e o estrito cumprimento por parte do município do prin-

cípio orçamental de equilíbrio, uma vez que a despesa corrente se encontra 

coberta pela receita corrente. Também regista esta análise o cumprimento da 

legislação aplicável, quanto aos limites de endividamento líquido de médio e 

longo prazo. Finalmente no dois ponto cinco, Apreciação e votação da certifica-

ção legal de contas do município de Vimioso de dois mil e catorze: resulta des-

ta certificação que as demonstrações financeiras apresentam de forma verda-
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deira e apropriada a posição financeira do município de Vimioso em conformi-

dade com os princípios contabilísticos aceites ou geralmente aceites em Portu-

gal. Há uma nota como puderam verificar que refere a limitação relativa à con-

tabilidade de custos. Já aqui o dissemos a contabilidade de custos torna-se um 

processo para nós muito burocrático, nós somos um município pequeno não 

temos departamentos nem temos sequer o orçamento dividido por departamen-

tos. Eu explico: isto implicaria obviamente uma alteração aos regulamentos e 

um aumento de custos para os munícipes. O mais importante é esta análise 

económico-financeira e os dados contabilísticos, mas se o tribunal de Contas 

vier, nunca o fez até hoje, a colocar reservas e quase diria a obrigar-nos por-

que ela decorre da legislação a contabilidade de custos, teremos que o fazer. É 

tudo quanto me cumpre dizer”. ----------------------------------------------------------------

------- Não tendo havido intervenções / pedido de esclarecimentos o senhor 

Presidente da Assembleia colocou os pontos à votação: Ponto dois ponto dois 

– Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas do ano 

financeiro de dois mil e catorze. Colocado o ponto à votação foi aprovado por 

maioria, com uma abstenção do senhor membro Carlos Ataíde Fernandes. 

Colocado à votação em minuta foi aprovado por unanimidade. Ponto dois ponto 

três – Apreciação e Votação do Relatório de Gestão do ano financeiro de dois 

mil e catorze. Colocado o ponto à votação foi aprovado por maioria com duas 

abstenções dos senhores membros Carlos Manuel Ataíde Fernandes e José 

Manuel Granado. Colocado à votação em minuta foi aprovado por unanimida-

de. Ponto dois ponto quatro – Apreciação e Votação da Análise Económico 

financeira do ano de dois mil e catorze, o ponto foi colocado à votação tendo 

sido aprovado por maioria com uma abstenção do senhor membro Carlos Ataí-

de Fernandes, colocado à votação em minuta foi aprovado por unanimidade. 

Ponto dois ponto cinco – Apreciação e Votação da Certificação Legal das Con-

tas do Município de Vimioso de dois mil e catorze, colocado o ponto à votação 

foi aprovado por maioria com uma abstenção do senhor membro Carlos Ataíde 

Fernandes, colocado à votação em minuta foi aprovado por unanimidade. -------

------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação da Utilização do 
Saldo da Gerência de dois mil e catorze. ------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Como os 

senhores membros da Assembleia dispõem do documento aprovado em sede 
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de reunião câmara a sete de Abril, verificam que o valor do saldo de gerência 

de dois mil e catorze ascende a um milhão oitenta e seis mil cento e oitenta e 

três euros e quatro cêntimos. Sabemos que os saldos de gerência constituem 

receita da autarquia para o ano seguinte e portanto a sua utilização ocorre 

obrigatoriamente em sede de revisão orçamental. Neste sentido impõe-se a 

revisão ao orçamento da receita para o ano financeiro de dois mil e quinze, 

conforme consta depois nos pontos que vêem a seguir na ordem de trabalhos”. 

------- Não tendo havido intervenções / Pedido de esclarecimentos o senhor 

Presidente colocou o ponto à votação tendo este sido aprovado por unanimida-

de. Colocado à votação em minuta foi o mesmo aprovado por unanimidade. ----

------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação do Inventário do 
Património Municipal. --------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” A fim de dar 

cumprimento às disposições legais sobre esta matéria, é apresentado nesta 

Assembleia Municipal o mapa do ativo bruto que inclui os bens registados com 

referência aos anos desde mil novecentos e noventa e quatro a dois mil e 

catorze. Em trinta e um de dezembro de dois mil e catorze o valor patrimonial 

dos bens registados era de trinta e seis milhões trezentos e dezanove mil seis-

centos e oitenta e oito euros e setenta e seis cêntimos, superior ao de dois mil 

e treze que era de tinta e três milhões novecentos e trinta e oito mil oitocentos 

e trinta e quatro euros e noventa e sete cêntimos. Submete-se pois à aprecia-

ção e votação desta Assembleia Municipal. O aumento é cerca de dois milhões 

e meio, tem a ver com obras que se fizeram e que entram no património e 

outras compras que se fazem”. ----------------------------------------------------------------

------- Não tendo havido intervenções o senhor Presidente da Assembleia colo-

cou o ponto à votação tendo sido aprovado por unanimidade. Colocado à vota-

ção em minuta foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------

------- Pelo senhor Presidente da Assembleia foi proposto e foi aceite que os 

seguintes pontos fossem discutidos em conjunto mas que a sua votação ocor-

reria separadamente. -----------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:6 – Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 1 
do ano contabilístico de 2015. --------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Nove) – Apreciação e votação da Modificação 
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número:6 – Revisão ao Orçamento da Receita número 1 do ano contabilís-
tico de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dez) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:6 – Revisão ao Orçamento da Despesa número 1 do ano contabi-
lístico de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Onze) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:7 – Revisão ao Orçamento da Receita número 2 do ano contabilís-
tico de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Solicitamos a 

discussão em conjunto de todos estes pontos que têm a ver com o plano plu-

rianual de investimentos e obrigatoriamente terá que haver alterações ao 

orçamento da receita e ao orçamento da despesa. Relativamente ao ponto dois 

ponto oito podem verificar que, em resultado do saldo contabilístico que é inte-

grado no orçamento da receita, procedemos ao reforço de algumas rubricas 

que podem ver aí nesse quadro, em que o reforço é de cem mil, por exemplo, 

para a aquisição de imóveis no concelho, cinquenta mil para aquisição de ter-

renos, duzentos e cinquenta mil para regeneração urbana, e sublinho sessenta 

e cinco mil trezentos e vinte e sete para o fundo de apoio municipal. Porquê? 

Porque nós inicialmente tínhamos esta contribuição para o fundo de apoio 

municipal a sair do orçamento, mas a DGAL vem-nos a informar que esta saída 

tem de ser através do PPI. Portanto o plano plurianual de investimentos tive-

mos de o adaptar, e isso é aquilo a que se refere o ponto dois ponto oito. O 

ponto dois ponto nove tem a ver com o orçamento da receita. Como sabem, 

para perceber, a ligação de Vimioso-Fronteira / Alcanices a estrada das Três 

Marras, quando nós lançamos o concurso tínhamos em plano que oitenta e 

cinco por cento seriam por fundos comunitários e o restante por fundos pró-

prios da autarquia. E, na altura o cabimento para lançar o concurso contempla-

va ou totalizava um milhão, duzentos e setenta e dois mil euros. Ora é isso que 

tem de continuar em plano. Então o que é que acontece? Se verificarem temos 

uma diminuição de duzentos e vinte e dois mil e seiscentos euros que corres-

ponde à diferença que vai do valor pelo qual a obra poderá vir a ser adjudicada 

para o valor dos fundos comunitários, e tem a ver com o saldo de gerência, 

portanto há aí essa diminuição que deixa de vir por fundos comunitários e que 

nós aplicamos depois parte do saldo da gerência, isso tem a ver com a receita. 
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Relativamente ao ponto dois ponto dez, orçamento da despesa, está relaciona-

do exatamente com os reforços que fizemos. Se entrou dinheiro para o reforço 

daquelas rubricas vai ter que sair e está relacionado também com os tais 

duzentos e vinte e dois mil euros, que agora são retirados da estrada chamada 

das Três Marras, e que estão nos arruamentos que pretendemos lançar em 

breve algumas empreitadas para Argozelo, Vilar Seco, Pinelo e Campo de 

Víboras, de algumas situações que são prementes a resolver. Quanto ao ponto 

dois ponto onze, como poderão verificar, retiramos os fundos comunitários da 

estrada das Três Marras, e no seu lugar colocamos o empréstimo que já foi 

aprovado nesta Assembleia, e que está visado já pelo tribunal de contas mas, 

sublinho para a informação da Assembleia de que ainda não temos visto para a 

obra, só vamos poder pedir o visto para a obra a partir de agora porque tive-

mos de fazer estas alterações”. --------------------------------------------------------------- 

------- Não tendo havido intervenções / pedidos de esclarecimento o senhor 

Presidente colocou os pontos à votação. Ponto dois ponto oito – Apreciação e 

Votação da Modificação número:6 – Revisão ao Plano Plurianual de Investi-

mentos (PPI) número 1 do ano contabilístico de 2015. Posto à votação foi 

aprovado por unanimidade. Colocado à votação em minuta o mesmo foi apro-

vado por unanimidade. Ponto dois ponto nove – Apreciação e Votação da 

Modificação número:6 – Revisão ao Orçamento da Receita número 1 do ano 

contabilístico de 2015. Posto à votação foi aprovado por unanimidade, coloca-

do à votação em minuta foi aprovado por unanimidade. Ponto dois ponto dez - 

Apreciação e Votação da Modificação número:6 – Revisão ao Orçamento da 

Despesa número 1 do ano contabilístico de 2015. Colocado à votação foi apro-

vado por unanimidade, colocado à votação em minuta foi o mesmo aprovado 

por unanimidade. Ponto dois ponto onze – Apreciação e Votação da Modifica-

ção número:7 – Revisão ao Orçamento da Receita número 2 do ano contabilís-

tico de 2015. Colocado à votação foi aprovado por unanimidade, colocado à 

votação em minuta foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Doze) – Apreciação e Votação do “Contrato de 
Partilha de Poupanças Líquidas – Aviso POVT-65-2014-88 – Autorização 
Prévia Para a Assunção de Compromisso Plurianual 2015 / 2022. -------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Como os 

senhores membros da Assembleia puderam ver essa minuta do contrato, do 
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que é que se trata? A Associação de Municípios da Terra Fria apresentou uma 

candidatura ao POVT Programa Operacional de Valorização do Território, para 

substituição de lâmpadas convencionais de iluminação pública por lâmpadas 

leds. No nosso município andará à vota de oitocentas, novecentas lâmpadas 

porque teve que ser dividido por todos os municípios, obviamente que Bragan-

ça vai substituir muitas mais, e nós sendo um município mais pequeno e tam-

bém aquele que menos comparticipamos para a Associação de Municípios 

será aquele que teremos menos lâmpadas. Essa candidatura, dou-lhes a 

informação, foi assinado quinta-feira o relatório final, e portanto ele até desceu 

o preço, andará na ordem dos novecentos, um milhão de euros. Agora, sempre 

que há uma candidatura que gera rendimentos, o que diz o regulamento dos 

fundos comunitários é que quem beneficia desse rendimento tem que devolver 

algum. A candidatura prevê poupanças e a poupança não deixa de ser uma 

receita, porque se eu antes gastava vinte e agora passo a gastar quinze acabo 

de ter uma receita de cinco. É nesta proporção que nós temos que devolver 

neste caso, ao Fundo de Eficiência Energética Nacional. Vamos ter que devol-

ver em função das poupanças que vamos ter, que são significativas, por mês, 

mil e noventa e um euros e cinquenta e três cêntimos durante sete anos. Como 

se trata de um compromisso plurianual trazemos a esta Assembleia, obrigato-

riamente, a aprovação, se quisermos do contrato mas fundamentalmente de 

assumir este compromisso plurianual que é durante sete anos. É disto que aqui 

se trata, oxalá que no próximo quadro comunitário nós possamos ter financia-

mentos para substituir toda a outra iluminação pública que teríamos poupanças 

muito significativas”. ------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro José Manuel Granado. Disse:” É só 

um pedido de esclarecimento, mais administrativo que outra coisa, eu estou a 

ver aqui o ofício que foi enviado para dar resposta até ao dia seis de Março, 

pergunto se isto foi feito”. -----------------------------------------------------------------------

------- Respondeu o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Isso foi feito, nós só 

podemos pagar depois da Assembleia o aprovar”. ---------------------------------------

------- Não tendo havidos mais intervenções / pedidos de esclarecimento o 

senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação tendo este sido 

aprovado por unanimidade. Colocado à votação em minuta foi aprovado por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------
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------- Ponto Dois Ponto Treze) – Apreciação e Votação da Nova Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Vimioso – Novo Mapa de Pessoal. --------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Senhor Presi-

dente, começo por esclarecer esta Assembleia que isto já foi votado, exata-

mente como está, em dezembro. Quando veio com os documentos do plano e 

do orçamento, aliás foi aprovado em sede de reunião de câmara, e foram apro-

vados nesta Assembleia todos os documentos. Surge-nos a dúvida, há várias 

interpretações: este tipo de documentos têm que ser aprovados individualmen-

te. Mais vale pecar por excesso do que por defeito, e portanto o que aqui vem é 

exatamente nos mesmos termos aquilo que veio em dezembro e que foi aqui 

aprovado, na altura penso que até por unanimidade. É exatamente o mesmo 

plano que resulta também das alterações da lei relativamente à questão das 

divisões, é portanto uma adaptação da lei”. ------------------------------------------------

------- Não tendo havido mais intervenções / pedidos de esclarecimento o 

senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação tendo sido apro-

vado por unanimidade. Colocado à votação em minuta foi aprovado por unani-

midade. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Pelo senhor Presidente da Assembleia foi proposto, e foi aceite que estes 

pontos fossem discutidos em conjunto, sendo que a sua votação ocorreria 

separadamente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Catorze) – Apreciação e Votação do Relatório de 
Gestão 2014 da “Vimioso 2003 – Atividades Artesanais e Turísticas de 
Vimioso, E. M. -------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quinze) – Apreciação e Votação do Relatório e 
Parecer do Fiscal Único 2014 da “ Vimioso 2003 – Atividades Artesanais e 
Turísticas de Vimioso, E.M. ------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dezasseis) – Apreciação e Votação da Certificação 
Legal das Contas 2014 da “Vimioso 2003 – Atividades Artesanais e Turís-
ticas de Vimioso, E.M. --------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” Relativamente à 

Empresa Municipal são do conhecimento dos membros da Assembleia duas 

questões fundamentais: a primeira delas quanto ao objeto da atividade, quanto 

às atividades que tem vindo a desenvolver, e em concreto à participação da 

Empresa Municipal em determinados eventos, como o King Of Portugal, o con-
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tributo e o apoio ao MotoClub dos Furões, a sua participação na organização 

da Feira de Artes Ofícios e Sabores, no dia do Município, das várias semanas 

gastronómicas que se desenvolvem ao longo do ano, isto quanto ao objeto da 

atividade. Também é do vosso conhecimento o processo que se arrasta à 

algum tempo promovido pela Autoridade Tributária e Aduaneira e que nos tem 

de certa forma, deixado no impasse quanto à deliberação sobre a manutenção 

ou dissolução da Empresa Municipal. Como estão estas referências nos docu-

mentos que foram enviados a Empresa Municipal diminuiu substancialmente a 

sua atividade no ano de dois mil e catorze. Mas, sabemos que esta diminuição 

substancial da sua atividade é, digamos assim, a consequência do próprio pro-

cesso da Autoridade Tributária, porque em sede de reunião da Câmara Munici-

pal durante dois mil e catorze não foram feitas transferências para a Empresa 

Municipal a não ser aquelas que resultam do resultado negativo do exercício 

em causa de dois mil e catorze. Esta situação da Autoridade Tributária man-

têm-se neste momento da mesma forma nos mesmos moldes com as mesmas 

formalidades que foram aqui referidas na Assembleia Municipal de Fevereiro. 

Continuamos a aguardar a liquidação dos valores constantes no relatório e a 

sua restituição à Empresa Municipal. Também esta circunstância é referida 

quer no relatório quer na certificação legal de contas. Posteriormente tomare-

mos decisão e deliberação quanto à dissolução ou manutenção da Empresa 

Municipal. Sendo certo que, a certificação legal de contas aponta já para o arti-

go das empresas municipais do setor empresarial local, porque não cumprindo 

os três critérios necessários à sua manutenção terá necessariamente que ser 

dissolvida. Mas estarei à vossa disposição para algum esclarecimento mais 

concreto”. --------------------------------------------------------------------------------------------

------- Não tendo havido intervenções / pedidos de esclarecimento, o senhor 

Presidente colocou os pontos à votação. Ponto dois ponto catorze – Aprecia-

ção e Votação do Relatório de Gestão 2014 da “ Vimioso 2003 – Atividades 

Artesanais e Turísticas de Vimioso, E.M. Aprovado por unanimidade, colocado 

à votação em minuta o mesmo foi aprovado por unanimidade. Ponto Dois Pon-

to Quinze – Apreciação e Votação do Relatório e Parecer do Fiscal Único 2014 

da “ Vimioso 2003 – Atividades Artesanais e Turísticas de Vimioso, E.M. Apro-

vado por unanimidade, colocado à votação em minuta foi aprovado por unani-

midade. Ponto Dois Ponto Dezasseis – Apreciação e Votação da Certificação 
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Legal das Contas 2014 da “ Vimioso 2003 – Atividades Artesanais e Turísticas 

de Vimioso, E.M. Aprovado por unanimidade, colocado à votação em minuta foi 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Dezassete) – Outros assuntos de interesse para o 
Município. ------------------------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção, 

António Santos. Disse:” Eu deixei para este ponto uma informação relativa a 

mais um investimento que foi feito em Carção. Trata-se de um investimento 

turístico hoteleiro que é a casa do médico de Carção que está já em funciona-

mento neste momento. Tem uma capacidade de uma dúzia de quartos, é uma 

unidade hoteleira com algum requinte. Quero apenas congratular-me com a 

forma como a Câmara, mais uma vez, apoiou um investimento privado, aquele 

investimento só foi possível porque houve de facto um financiamento do PRO-

DER e a câmara apoiou, logísticamente e legalmente e com informação precisa 

e útil para a recuperação daquela casa. Já agora aproveito a oportunidade que 

me é dada para relembrar que em Argozelo corremos o risco de acontecer uma 

situação caricata e depois cai-nos a comunicação social em cima. A casa dos 

Quinas está por dentro completamente destruída. Tinha uma capela lindíssima 

com figuras de elevado valor quer histórico quer financeiro, praticamente tudo 

isso desapareceu, dotada ao abandono. Acho que era altura, eu não quero 

dizer que a câmara ou a junta que arquem com as responsabilidades de recu-

perar aquilo, não, não quero dizer isso, porque aquilo é um edifício privado que 

é de muita gente e não é de ninguém. Era bom que ao menos ombreássemos 

com sensibilização os familiares os muitos familiares que são, por forma a que 

candidatem a recuperação daquele edifício, que se faça ali qualquer coisa e 

que não se destrua, porque quando começar a cair, a fachada cai definitiva-

mente e nunca mais a casa dos Quinas é vista em Argozelo. Era bom que ao 

menos se conservasse o património histórico e arquitetónico que ainda vai 

resistindo às intempéries”. ----------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” Relativamente à ques-

tão aqui levantada pelo António Santos sobre a casa dos Quinas em Argozelo, 

temos vindo, já há algum tempo, a contactar os herdeiros que são em grande 

número e temos manifestado essa preocupação, mas parece missão impossí-

vel. Mais não posso dizer porque são questões pessoais entre eles que estão 
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em causa. Permita-me senhor Presidente que dê aqui nota do seguinte: em 

colaboração com um grupo de médicos do Porto: ortopedistas, dermatologis-

tas, cirurgia geral, pneumologia, Urologia e ginecologia, estamos a organizar 

consultas gratuitas à semelhança do que aconteceu com a Liga Portuguesa 

contra o Cancro em que deslocaram a Vimioso para, gratuitamente, fazer ras-

treios junto da população. Esta colaboração ocorrerá dia um de Maio, é a data 

que nos foi proposta por eles, são nove médicos os que vêem ao concelho. 

Ainda não nos é possível dar elementos concretos dos locais onde vão funcio-

nar porque o programa que nos mandaram não é ainda muito objetivo neste 

sentido. Mas no início da próxima semana ficará fechado o calendário das loca-

lidades, e dos médicos que se deslocarão a cada uma das localidades, ou aos 

lares e daremos conhecimento às juntas de freguesia. Pedia a vossa colabora-

ção no sentido de divulgarem porque pode o timing para a divulgação não ser 

já o mais adequado, e pedia, quando fossem entregues os documentos, essa 

divulgação com mais insistência, porque de facto, só ontem é que soubemos 

em concreto quantos médicos vinham de que especialidades é que vinham”. ---

------- Usou da palavra o senhor membro José Freire. Disse:” A minha interven-

ção vem já um bocadinho fora de tempo mas por esta notícia que o senhor 

Vice-Presidente nos deixou eu pergunto: Será o timing certo o primeiro de Maio 

feriado mundial, feriado com um significado que tem, fazer este tipo de iniciati-

vas? Faço esta pergunta e deixo-a aqui”. --------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” Muito simples: aten-

dendo à disponibilidade manifestada pelos médicos bem como a data por eles 

proposta não seria de bom-tom da nossa parte não aceitar a data proposta. 

Estarão em Vimioso no dia um de maio e no dia dois estarão em Mogadouro, 

aliás o dia do trabalhador também se deve comemorar trabalhando”. --------------

------- Ponto Três) – PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. ---------------------------
------- Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------- 

------- E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas treze horas, 

da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada irá ser assina-

da pela Mesa da Assembleia Municipal.  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 



 31 

______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 
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