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ATA NÚMERO DOZE 

 

------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE SETEMBRO DE DOIS 

MIL E QUINZE. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e quinze, pelas 

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

ordinariamente 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     

trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Um) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------ 

------- Ponto Um Ponto Um) Leitura resumida do expediente. -------------------- 

------- Ponto Um Ponto Um) – Apreciação e Votação da ata da sessão de 26 

de Junho de 2015. ------------------------------------------------------------------------------- 

------- 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 da Modificação nú-

mero:17 – Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 2 

do ano contabilístico de 2015. -------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação da Modificação nú-

mero:17 – Revisão ao Orçamento da Receita número 3 do ano contabilís-

tico de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------  

------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Modificação 

número:17 – Revisão ao Orçamento da Despesa número 2 do ano contabi-

lístico de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Análise Econó-

mico-financeira da Câmara Municipal de Vimioso, com referência a 30 de 

Junho de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação do Procedimento 

para abertura do concurso “ Prestação de Serviços de Leitura e Cobrança 

de todos os contratos de fornecimento de água do Município de Vimioso 

–“ Artigo 75º. Da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015). --------------- 

------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação da Fixação das Ta-

xas do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis. ---------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Sete A) – Apreciação e Votação da Fixação das 

Taxas do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis – Redução da Taxa do IMI 

em função do número de dependentes. -------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação “ Lei das Finanças 

Locais – Artigo 20º. – Participação Variável no IRS – Ano de rendimentos 

de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Nove) – Apreciação e Votação da Taxa Municipal 

de Direitos de Passagem – Ano de 2016. ------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Dez) – Designação do Auditor Externo na sequên-

cia do Procedimento do Ajuste Direto para Prestação de Serviços – “ Ser-

viços para Nomeação de Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. -------

------- Ponto Dois Ponto Onze) – Apreciação e Votação da Proposta de Al-

teração ao Regulamento do “ Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de 

Animais de Companhia de Vimioso – Canil Intermunicipal de Vimioso”.-----

------- Ponto Dois Ponto Doze) – Apreciação e Votação do Projeto da Área 

de Reabilitação Urbana. -----------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Treze) – Apreciação e Votação do Reconhecimen-

to de interesse Público Municipal na Regularização Extraordinária de Ins-

talações / Edificações Pecuárias. ----------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Catorze) - Outros assuntos de interesse para o 

Município. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto Três) - PERÍODO APÒS 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 

os senhores membros da Assembleia Municipal: José Baptista Rodrigues, Jor-
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ge dos Santos Rodrigues Fernandes, José António Cerqueira da Costa Morei-

ra, Serafim dos Santos Fernandes João, Carlos Manuel Ataíde Fernandes, Ma-

nuel Fernandes Oliveira, José Carlos Vaz Gonçalves, Aníbal Alves do Rosário, 

José Manuel Granado Afonso, Manuel João Ratão Português, Maria Merência 

dos Reis Rodrigues Machado, André Fernandes Ramos, Sandra Manuela Car-

valho Vila, Manuel João Brás, Luís Manuel Tomé Fernandes, José Manuel Mi-

randa, Daniel Tomé Ramos, Hélder Domingos Ramos Pais, Natalina Neves 

Pires, Manuel Pascoal Lopes Padrão, 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 os senhores Vereado-

res António Augusto Torrão Vaz, Licínio Ramos Martins e Heleno da Costa Si-

mões. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Faltaram os senhores membros da Assembleia Municipal António Emílio 

Dias e Sérgio Augusto Pires – Presidente da União das Freguesias de Caçare-

lhos e Angueira. -----------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Um) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------

------- Ponto Um Ponto Um) – Leitura resumida do expediente. ------------------

------- Pelo senhor segundo secretário, foi dado conhecimento da correspon-

dência recebida desde a última Assembleia. ----------------------------------------------

------- Ponto Um Ponto Dois) – Apreciação e Votação da ata da sessão de 

vinte e seis de Junho 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 maioria com as 

abstenções dos senhores membros Maria Merência Rodrigues Machado e Da-

niel Tomé Ramos, que justificaram o seu voto por não terem estado presentes. 

------- Ponto Um Ponto Três) – Período para Intervenções. ------------------------

------- Usou da palavra o senhor vereador Heleno da Costa Simões. Disse:” Na 

última reunião, eu por questões de saúde cheguei um bocadinho mais atrasa-

do, e portanto não assisti ao início da sessão. Vi pela ata, e fui informado tam-

bém atempadamente, que o senhor membro Manuel Oliveira interveio acerca 

da extensão de Argozelo e eu queria-lhe prestar alguns esclarecimentos. Pri-
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meiro:  quero dizer, ao senhor membro Manuel Oliveira que nem o Centro de 

Saúde nem a extensão de Argozelo trabalham na dependência da câmara nem 

tão pouco desta Assembleia. Isto porquê? Porque vêm-se a discutir para a As-

sembleia e vêm-se apresentar ao Presidente da Câmara assuntos internos do 

funcionamento do Centro de Saúde. Isto é, se faltar um médico é da exclusiva 

responsabilidade do Cento de Saúde e da ULS, não é responsabilidade da câ-

mara nem é responsabilidade da Assembleia. Nunca o Centro de Saúde veio à 

câmara perguntar se o funcionário a ou b faltou, e nem tão pouco tem interesse 

nisso, será a câmara a resolver esses assuntos. Quando fala em médicos, po-

de falar perfeitamente no singular porque só lá vai um médico, por coincidência 

sou eu e portanto quando falto não há outro a substituir-me. Portanto, pode 

falar no singular e pode até falar no nome porque sou só eu que lá vou. Depois, 

seguindo o texto que está na ata, “preocupa-me a ausência dos médicos, ainda 

agora esteviveram quatro ou cinco semanas sem lá aparecerem”. Senhor 

membro Manuel Oliveira, o senhor estará mal informado, eu gostava que fre-

quentasse melhor a extensão porque ainda agora estou a citar “ estiveram qua-

tro ou cinco semanas sem aparecer lá o médico”. Devo dizer-lhe que janeiro 

teve quatro quartas-feiras. Só lá vou às quartas, faltei no dia vinte e oito por 

convocatória do Dr. Torrão para a reunião da CPCJ. Fevereiro quatro quartas-

feiras, fui a todas. Março quatro quartas-feiras tive no dia dezoito reunião de 

contratualização com a ULS, portanto para gerir o futuro do Centro de Saúde. 

Abril quatro quartas-feiras fui a todas. Maio, quatro quartas-feiras não faltei a 

nenhuma. Junho, quatro quartas-feiras, dia três tive reunião da ULS dos nos-

sos serviços, dia dez de Junho foi feriado, no dia dezassete estive em Vila Real 

a fazer exames médicos porque, infelizmente, os médicos também têm doen-

ças e também têm que fazer exames e ser tratados; no dia vinte e quatro estive 

lá. Mas seguindo a ata, “ preocupa-me que os utentes de oitenta anos tenham 

que se levantar às três da manhã para conseguir uma consulta”. São os de oi-

tenta, são os de noventa, são os de cem e são todos os que lá vão. E porque é 

que vão às três? Gostava que essa resposta viesse lá, porque ainda, ontem, lá 

estive e os primeiros utentes a chegar chegaram às quatro da manhã, os se-

gundos chegaram às cinco pela indicação que me deram, porque chegaram lá 

e só estava um casal que chegou às quatro, e depois, só foram às sete, e eu vi 

os doentes que chegaram depois das nove e vi treze pessoas. Portanto, as 
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pessoas vão para lá porque querem ir, não sou eu que tenho de dizer que vão 

às três ou às quatro. Aliás, a Junta de Freguesia até participa nisso, criou um 

alpendrezinho onde eles estão para não estarem à chuva. Portanto, não é para 

os que vão às nove, porque os que vão às nove logo entravam, não, as pesso-

as têm lá o alpendrezinho com luz elétrica que está acesa para irem às três ou 

quatro da manhã, mas essa situação eu não posso resolver até porque às ve-

zes as pessoas pedem para que se faça marcação. Já tivemos marcação e as 

pessoas iam para lá às três da manhã porque queriam ir para as consultas do 

dia. Porque havia quatro ou cinco que queriam consulta do dia, eu e o Dr. Lú-

cio, optamos por acabar com a marcação e via todos os doentes, as pessoas 

aplaudiram e continuei sempre sem marcação. As pessoas querem ir às três 

para serem as primeiras, muito bem, porque a que vai às nove é atendida na 

mesma. É evidente que o senhor membro Manuel Oliveira se esteve lá alguns 

dias verifica que nem sempre o sistema funciona. E na véspera desta Assem-

bleia, a Assembleia foi na quarta-feira anterior, eu comecei a fazer as consultas 

às onze horas e o Paulo que estava em representação da junta de freguesia no 

dia vinte e seis de Junho penso que até tentou esclarecer essa situação porque 

o sistema não funcionava e os utentes que estavam lá viram a baralhada de 

fios em que andamos porque, primeiro teve que ser visto pelo enfermeiro, fazer 

os registos depois eu tive que ir buscar o sinal ao gabinete de enfermagem pa-

ra poder trabalhar, comecei eram onze e tal vi nove utentes ao contrário do se-

nhor membro que diz que vi oito pessoas e logo se veio embora, mas das onze 

ao meio dia e meio não é possível ver mais. É ver uma cartinha, é ver umas 

análises mas têm que ser registadas, e um é para uma carta, é para umas aná-

lises é para uma receita mas o que os doentes ali vão fazer, e portanto não é 

possível esticar o tempo. Diz depois, aqui, “o médico não aparece”. O medico 

quando não aparece tem lá o papel avisar que não vai e se não está agradecia 

que me dissessem que não foi lá colocado, aí sim é dos serviços internos do 

Centro de Saúde pôr lá a justificação ou dizer que o médico no dia X não vai, aí 

já posso penalizar os funcionários do Centro de Saúde, porque se não coloca-

ram o aviso deviam-no ter feito. Na próxima quarta-feira, já sei que não vou, já 

lá está o papel eu não o vi mas há-de lá estar que foi colocado ontem. Diz aqui, 

“não é admissível pois nós já somos tão poucos”. Infelizmente somos tão pou-

cos utentes, tão poucas pessoas e somos tão poucos médicos. Eu não vi o se-
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nhor membro Manuel Oliveira preocupar-se quando o médico saiu, que ficamos 

reduzidos a três, quando fechou o Centro de Saúde à noite, quando fecharam 

extensões, enfim quando fechou o internamento que se levantassem e se vies-

sem manifestar para a rua. Aí, sim, era de carácter político que tinha todo o 

cabimento em ser discutido nesta Assembleia, agora se falta um profissional 

não é para ser discutido aqui. Eu gostava que os problemas fossem colocados 

à Direção do Centro de Saúde quando algo de errado existe, mas é para ser 

tratado em local próprio, não é vir para Assembleia a não ser que queiram criar 

enfim a polémica, o litígio, criar alguma confusão entre os médicos que lá vão e 

a população, porque eu não estou a ver outra saída. Se o problema é político é 

para ser discutido aqui. O encerramento era uma questão política não foi aqui 

discutido ou se foi discutido não foi enfim empolado de forma a tentar que ela 

não encerrasse. Encerraram todas as extensões, também por questões políti-

cas abriu a de Argozelo e eu dei o meu apoio. Não acho que seja lícito que os 

problemas internos de uma qualquer instituição sejam debatidos aqui na As-

sembleia. Agradeço, sempre, que haja algum problema que se relacione com a 

saúde ou com o Centro de Saúde, sou eu o Diretor do Centro de Saúde para 

quem ainda não sabe, que coloquem o problema em local próprio no Centro de 

Saúde na ULS. Se nós não resolvermos, nós próprios transmitimos à ULS. 

Queremos que o Centro de Saúde funcione o melhor possível e funcione para 

bem das populações que é para isso que cá estamos. Eu só queria prestar este 

esclarecimento, enfim quis que as pessoas soubessem que não é bem como o 

senhor membro Manuel Oliveira quis transmitir porque, às vezes, a imagem fica 

um bocadinho deturpada e eu quis que isto ficasse mais ou menos esclarecido. 

E, já agora, quando se coloca aqui o problema, eu não estava cá, portanto 

acho que se não foi de má fé passou um bocadinho por aí, não estando eu que 

era a única pessoa que podia dar a resposta, porque o Dr. Cerqueira não tem 

competência jurídica para dar respostas em nome do Centro de Saúde que 

ainda não lhe foi dada essa competência, o enfermeiro Paulo estava em repre-

sentação da junta de freguesia e eu aqui também não estou em representação 

do Centro de Saúde, eu estou em representação das pessoas que me elege-

ram, eu não estou aqui para representar o Centro de Saúde, estou aqui para 

exercer as funções que me foram confiadas, não é vir para aqui falar da Saúde, 

quando quiserem falar de saúde, convocam o Diretor do Centro de Saúde ou 
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vamos lá. Eu não vi que o senhor membro Manuel Oliveira, nem antes nem 

depois, fosse ter com o Diretor do Centro de Saúde e lhe perguntasse porquê 

que isto aconteceu em Argozelo, gostava que o fizesse. Estive lá ontem vi toda 

a gente e não foi preciso que fossem às quatro da manhã para lá”. ----------------

------- Usou da palavra o senhor membro Manuel Oliveira. Disse:” Só queria 

explicar aqui, ao Dr. Heleno, que eu quando fui eleito como membro desta As-

sembleia foi para defender os interesses das gentes de Argozelo e da gente do 

concelho, e que eu saiba o Presidente da Câmara e o executivo também foi 

eleito para tal. Portanto, eu acho-me no direito e tenho legitimidade para vir a 

esta Assembleia e reivindicar ao executivo que reivindique uma coisa que está 

mal. Eu acho que está mal haver um médico para ir à extensão e não aparecer 

lá, eu não sei se está numa consulta ou numa reunião, eu sei que minha mãe, 

foi lá três quartas-feiras consecutivas e o Dr. não estava lá. Por acaso eu não 

vinha preparado senão até tinha fixado as datas como ele tinha e podia-as ter 

trazido, mas não estava preparado para essas coisas, só sei que a minha mãe 

foi lá três vezes consecutivas, à quarta vez foi atendida, de certeza que no feri-

ado não ia lá de certeza absoluta. E, nessa quarta-feira, que andou lá com os 

fios todos à volta, houve pelo menos duas pessoas que era só para ver umas 

cartas e não foram atendidas, eu acho que uma boa vontade do Dr. Heleno, 

neste caso, que ele quer que lhe chame pelo nome, um bocadinho da sua boa 

vontade tinha despachado essas duas pessoas. Quando vim aqui não vim ata-

car ninguém pessoalmente e eu não tenho legitimidade para ir ao Centro de 

Saúde ou ir à Delegação de Saúde manifestar o meu descontentamento, eu 

vim aqui e trouxe à Assembleia que é um sítio onde se discutem os problemas 

das populações. Agora, não é de lamentar que uma pessoa de oitenta, setenta 

ou quarenta ou trinta anos tenha de ir para lá às três da manhã para conseguir 

uma consulta? E porquê? Porque a paciência das pessoas, ou se tivessem o 

tempo para oito pessoas, com um bocadinho de boa vontade atendia esses 

dez e se calhar as pessoas já não iam tão cedo, porque já tinham a certeza de 

serem atendidas, e em vez de irem às três da manhã, iam às sete ou às oito. 

Quando foi do encerramento do Centro de Saúde, à noite, eu estive sempre na 

defesa do Centro de Saúde, eu nunca vi os doutores marcarem manifestações 

para que tal acontecesse. Estou sempre na defesa de todos os interesses do 

município, e aqui foram feitas algumas intervenções e acho que ainda houve 



 8 

uma moção a defender esses interesses e eu votei a favor. Agora, quanto ao 

encerramento e ao esforço para a extensão de saúde de Argozelo, se calhar o 

Dr. Heleno não fez tanta pressão como tal, se não fosse a Junta de Freguesia 

e este Executivo se calhar hoje estava fechada. Se não fosse a Junta de Fre-

guesia a pressionar e a ter feito obras a Câmara Municipal, a extensão de saú-

de também estaria encerrada, o que era lamentável”.-----------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Heleno Simões. Disse:” Senhor mem-

bro Manuel Oliveira, é uma acusação grave porque acabou de dizer que, pelo 

Dr. Heleno se calhar estava fechado o Centro de Saúde e a extensão. É menti-

ra, sabe perfeitamente. O senhor quer alimentar polémicas e não é querer fazer 

o que faz já o nosso Primeiro-ministro que fala só do passado, mas eu quero-

lhe dizer que o anterior presidente de junta foi chamado exatamente por mim 

para lhe dizer que a extensão ia fechar. E você viu a polémica que deu nos jor-

nais só por ele ser esclarecido, e além disso eu fui o primeiro, já o disse aqui e 

continuo a dizer, de que a renovação e está o Senhor Presidente da Assem-

bleia que na altura era Presidente da Câmara. Quando foi feita a renovação da 

extensão de Argozelo eu próprio apresentei um projeto à Comunidade Euro-

peia e o senhor Presidente tem certamente conhecimento disso, que depois 

mais tarde foi feita pela Câmara, está certo, mas com o aval já na altura do Se-

cretário de Estado da Saúde. A extensão de Argozelo foi a única e já foi dito 

aqui, eu até pedi desculpa aos outros presidentes de junta, estava aqui na altu-

ra o António Santos, que defendi sempre a extensão de Argozelo até porque 

era a única que tinha farmácia tinha estruturas suficientes para funcionar. Por-

tanto o senhor membro Manuel Oliveira está a ser injusto quando me está a 

acusar dessa situação. Por mim estava tudo fechado? Se calhar não era por 

mim mas era por si. Porque nós quando lutamos para que estivesse aberto, eu 

fui o primeiro a ter aborrecimentos com o Presidente da ULS exatamente por-

que fecharam à noite, não vi que ninguém se manifestasse, antes pelo contrá-

rio, até me vieram dizer que era bom que fechasse à noite porque os médicos 

já ganhavam muito” -------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Com todo o 

respeito pelo senhor Vereador Dr. Heleno, esta Assembleia Municipal é para 

discutir todos os assuntos que digam respeito aos munícipes do concelho de 

Vimioso. Já várias vezes discutimos aqui saúde. Era o que faltava não se poder 
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discutir saúde numa Assembleia Municipal, discutimos aqui a escola, discuti-

mos a saúde discutimos tudo, então na Assembleia da República também não 

se discutia se faltam médicos ou não, por amor de Deus! Uma Assembleia Mu-

nicipal é o órgão máximo político do município e a política engloba tudo, desde 

agricultura, à saúde, à educação, aos arruamentos, tudo. Uma Assembleia Mu-

nicipal é para discutir, abertamente, tudo. A questão que aqui se coloca é: hou-

ve um membro municipal que fez uma intervenção, têm o direito de a fazer. O 

senhor vereador pediu-me autorização para intervir sobre essa questão. Agora, 

não andem aqui a entrar nestes choques desta forma. Relativamente à questão 

do encerramento do Centro de Saúde, à noite, não houve manifestações na 

rua, e os locais onde as houve também fecharam e sabe perfeitamente como 

foi esse processo. Não vale a pena vir para aqui a dizer que as pessoas não se 

manifestaram porque o presidente da altura e a vereação da altura, em conjun-

to, fizeram moções apresentaram-nas ao governo fizeram-nas em todo o lado. 

Também não é correto estar a dizer que ninguém fez nada. Agora, há uns que 

acham que indo para a rua se resolve o problema, há outros que tentam outras 

vias, mas qual foi a extensão do Centro de Saúde do distrito de Bragança que 

não fechou à noite? A de Mogadouro porque é uma urgência básica, as outras 

fecharam todas! Portanto, acho que não vale a pena estar a personalizar as 

questões. Qualquer membro municipal, seja ele qual for, é responsável pelas 

suas intervenções e tem o direito de as fazer e, obviamente, que eu lhe dei a 

oportunidade de fazer o esclarecimento. Agora se começamos aqui a entrar em 

questões de ataque pessoal, se calhar vamos ter que repensar”. -------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Jorge Fernandes. Disse:” Como é sa-

bido, este ano, foi um ano de seca extrema. O que eu pretendo é só um pe-

queníssimo esclarecimento, se houve ou não dificuldades em algumas fregue-

sias no abastecimento de água às populações ou para outros fins, e também 

saber se a Câmara desenvolveu ou desencadeou alguma ação de limpeza de 

açudes, desaçoriamentos, aproveitando, já que foi um ano de seca para ter 

feito algumas ações desse género”. ---------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse:” De facto, este 

ano, ainda ontem se noticiava que foi talvez no último século do ano mais 

quente foi de seca extrema. Não tivemos dificuldades na quantidade de água. 

Temos um problema, estamos a tentar detetar, em Vale de Frades que até é 
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uma aldeia pequena e que os furos dão muita água. Já descobrimos lá uma 

fuga, que era invisível, portanto estamos a fazer ali um trabalho intensivo na 

procura de fugas. Já encontramos uma mas sabemos que ainda há outra. Os 

bombeiros foram lá uma ou duas vezes porque de facto, enchia o depósito e de 

repente esvaziava, é uma questão técnica, não era uma questão de quantidade 

de água. Depois, o que nós estamos já a pensar e estamos já a trabalhar não é 

a questão da quantidade, houve alguns problemas na localidade de Argozelo, 

Matela e Santulhão, porquê? Porque, como já existiram em anos anteriores 

deste lado em Vimioso, Campo de Víboras e Algoso que é abastecido pela 

ETA do Angueira, porquê? Porque as nossas ETAS quando os consumos são 

extremamente elevados e até exagerados para o número de pessoas que exis-

tem, mesmo no mês de agosto triplicando o número de pessoas, os consumos 

disparam completamente, não se justificando esses consumos. O que acontece 

é que a ETA do Maçãs que tem capacidade para tratar água, e bem, quando 

chegam estes consumos extremamente exagerados não têm essa capacidade 

toda, ou seja, o tempo que a água tem de ficar para tratamento em decantação 

não é o suficiente e aí pedimos aos bombeiros voluntários que levem alguma 

água, no sentido de que a água no tratamento da ETA pudesse ser mais eficaz 

e, daí, um tratamento de choque à água. Por exemplo, na questão do Angueira, 

isso não acontece porque nós fizemos, há uns anos, uma ETA nova que prati-

camente só funciona no mês de agosto, ou seja um investimentos de trezentos 

e cinquenta mil euros que só funciona no mês de agosto. Põem-na a funcionar 

de vez em quando que é para que aquilo não deixe de funcionar e fique opera-

cional. O que nós estamos já, de imediato, a fazer, já vimos o local, é a tratar 

do projeto para fazer uma nova ETA no rio Maçãs. Para quê? Para quando 

chegarem estes picos de consumo, podermos ter capacidade no tratamento. 

Mas, repito, se fossem os consumos normais domésticos a ETA resolveria o 

problema. O problema é que nós temos andado numa ação de fiscalização, 

vamos continuar a fazê-la e eu pedia, aos senhores membros desta Assem-

bleia, que também tivessem essa atitude pedagógica, que não é possível que 

às vezes se gaste o triplo ou o quádruplo de água em função da população que 

existe, não é possível e não é só fugas como nós sabemos. Ou serão fugas no 

sentido lato, não é possível, portanto não faltou água em nenhuma localidade 

apesar do ano de seca extrema. Relativamente à limpeza de açudes, nós, ime-
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diatamente, interviemos na açude que está a montante da ETA do Maçãs. Já 

foi limpa, se forem lá ela está limpa. De qualquer das formas, como sabem, nós 

temos dois projetos para altear o açude de Pena Menina no Angueira e para 

fazer um novo açude no Maçãs, uns trinta metros a montante do que lá está, 

do principal. O do Angueira andará na ordem dos seiscentos setecentos mil 

euros, o do Maçãs andará na ordem de um milhão e meio de euros. Obviamen-

te, que estamos já a preparar, se houver fundos comunitários, para o efeito, 

fazer essas candidaturas. Mas repito, as obras que foram feitas de alteamento 

no açude do Maçãs e no do Angueira e limpezas que já foram feitas, em anos 

anteriores, permitiram-nos num ano de seca extrema ter água suficiente para 

abastecer as populações. Tivemos a situação muito monitorizada, quer com a 

AGS quer com os nossos técnicos, e confesso que tivemos algum receio pelo 

facto de não chover. Volto a sublinhar, acho que todos nós temos de ter esta 

política pedagógica de sensibilização das pessoas, que a água tratada, às ve-

zes, tem que ter algum cuidado. Como lhes disse, penso que foi o senhor 

membro Carlos Fernandes que numa Assembleia, perguntou, quanto é que se 

produz e quanto é que se cobra. Portanto, se nós cobrarmos sessenta por cen-

to do que se produz será muito, o que significa que há muita água, obviamente 

que também regamos jardins que há edifícios públicos, aqui a câmara, não tem 

contador mas isso, ao pé dos consumos que se têm é uma insignificância. Por-

tanto, era também alertar as populações, e vocês viram que a câmara de Bra-

gança tomou algumas medidas mais enérgicas, se quisermos, e nós, eventu-

almente, se as coisas se mantivessem se não tem chovido, provavelmente, 

teríamos de ter medidas de contenção nesse sentido”. ---------------------------------

------- Ponto Dois) – PERÍODO DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Um) – Informação escrita do senhor Presidente da 

Câmara relativa à atividade municipal. ---------------------------------------------------

------- Usou da palavra a senhora Maria Merência Rodrigues Machado. Disse:” 

Era só um pequeno esclarecimento, eu li na informação do senhor Presidente o 

serviço de calceteiros nas várias localidades, entre elas Angueira. Eu queria 

saber se os calcetamentos em Angueira já estavam concluídos porque vi que 

há uma rua, não sei bem o nome da rua acho que lhe chamam  pinhões, é uma 

rua que fica na encosta das eiras, atrás do largo principal onde se encontra a 

sede da junta de freguesia, tem um acesso difícil, íngreme e que estava real-
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mente muito estragado e que foi calcetado. Mas, depois, foi calcetado o acesso 

até meio da rua, a rua depois é plana, só tem três moradores e, portanto fica-

ram aí uns trinta metros por calcetar. Não sei qual o motivo ou não sei se ainda 

pensam acabá-la, e, se não, qual o motivo porque, são três moradores que re-

sidem lá que têm direito a ter a rua calcetada como todas as outras foram cal-

cetadas. As entradas de casas velhas, onde não mora ninguém nem virá a mo-

rar, todos os animais têm acesso calcetado aos estábulos, aos estábulos não 

digo mas aquelas partes dentro da aldeia, portanto aqueles moradores também 

terão direito”. ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Manuel Oliveira. Disse:” Queria louvar 

aqui, mais uma vez, o concurso de bovinos de raça mirandesa, portanto mais 

uma ação que levou a efeito este executivo. Mas, logo a seguir, a este evento 

ouvi uma discussão, no café, à qual não pude responder nem tinha conheci-

mento, portanto no concurso, e no prémio atribuído ao melhor gado, que era 

atribuído um cheque para compra de ração e a ração tinha de ser da carne mi-

randesa e, portanto que esta câmara tinha dado o prémio e que obrigava a que 

essa ração teria que ser comprada numa certa casa comercial. Da minha parte, 

acho mal e, mais, referiam na discussão, gosto de ser esclarecido não estou 

aqui a falar mal de ninguém, mas que a casa em questão nem era agente da 

ração da carne mirandesa. Gostava de ver este ponto esclarecido para todos 

os membros nas discussões porque se eu estiver esclarecido posso contrariar 

aquilo que está mal ou o que está bem. Também dar aqui uns louvores ao vi-

gésimo festival de folclore de Vimioso, também um evento excelente que tráz 

movimento a estas terras, mas também gostava de ver este evento se calhar 

realizado noutras freguesias, não só em Vimioso, em Carção, Argozelo, Pinelo 

porque estas freguesias também gostavam de ter mais dinâmica. Vem-me, 

também, à memória o encontro de bandas, são coisas que se calhar se forem 

feitas nas outras freguesias ficava bem e trazia outra dinâmica ao concelho. Se 

calhar, se fosse feito em Carção ou Argozelo, havia mais gente a ver os even-

tos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Agradeço as 

questões. Relativamente à senhora D. Merência Machado, de facto, em An-

gueira fizeram-se muitos calcetamentos, mas ainda não se fizeram todos. Há-

de reparar que onde terminaram os calcetamentos e, eu depois verificarei a 
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situação, provavelmente tem lá alcatrão, asfalto pode é estar um bocadinho 

danificado mas tem. Obviamente que a intervenção que foi feita foi grande 

mas, sempre que nós fazemos uma intervenção, os pedidos também logo so-

bem. É evidente logo ali da praça, aquela ruazinha que sai ali pelo lado es-

querdo, também nos pediram para a calcetar porque entram para as garagens. 

Agora o que estava na empreitada era aquilo que estava medido ou seja aquilo 

que estivesse verdadeiramente muito degradado, tentar arranjá-lo. Obviamente 

que quem fez esse levantamento foram os técnicos e os engenheiros da câma-

ra municipal, há-de haver lá outros locais que também será necessário calce-

tar. Eu sei que há lá ruas que têm as tampas levantadas ou muito descidas, 

isso tentaremos fazer com os calceteiros da câmara municipal, aliás já fizeram 

algumas. Agora, obviamente, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, e, 

se nós formos meter tudo numa empreitada, então o valor da empreitada dispa-

ra ou seja, vamos tentando fazer aquilo que é mais urgente. Não significa que 

quando se vier a verificar que essa situação seja premente de arranjar, que a 

arranjaremos, até como me diz, que são poucos metros, não sei se são trinta 

ou quarenta metros não entrou na empreitada. Se reparar, lá mesmo ao cimo 

da rua mesmo lá em cima também tem alcatrão, estou a recordar-me porque 

estive lá a ver os trabalhos também tem alcatrão e não calcetamos. O alcatrão 

ainda não estava assim tão mau, não é que esteja perfeito, que não está, mas 

tudo bem. Essa empreitada, quando lançamos o concurso, foi de cento e ses-

senta mil euros, quer dizer, se fossemos fazer tudo se calhar ia para duzentos 

e tal e temos de ir vendo em função da disponibilidade financeira da câmara 

municipal. Os locais que estavam piores foram intervencionados e, portanto 

obviamente, que hoje serão umas ruas amanhã serão outras. A rua de que fala 

tem alcatrão não está em terra batida. Há no concelho outras situações mais 

prementes do que aquela. Ainda, na última Assembleia foram verificadas, é 

que há gente que nem sequer o alcatrão danificado se calhar ainda tem, ou 

estará mais danificado que aquele. Nessa Assembleia, o senhor membro José 

Granado disse que na nossa aldeia de Algoso há problemas graves, também 

há e ainda não foram lá, portanto tem que se ir devagarinho umas coisas pri-

meiro e outras depois. Na certeza de que as pessoas que essa situação que 

não foi feita não era tão premente como as outras. Relativamente ao senhor 

membro Manuel Oliveira, o concurso de bovinos de raça mirandesa, nós procu-
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ramos que seja um bom concurso e felizmente quer os participantes quer os 

visitantes exteriores tecem sempre comentários muito positivos acerca da for-

ma como o realizamos. Agora a questão da ração, quer dizer isto quase parece 

caricato, não tem nada a ver com isto, nós antes do concurso mandamos car-

tas a todos os fornecedores da câmara municipal e às juntas de freguesia no 

sentido de patrocinarem o concurso e, também há casas comerciais, a grande 

maioria, que patrocinam. Só que há casas comerciais que patrocinam assim: 

dou-lhe aqui um cartãozinho da minha casa e entreguem este cartãozinho à 

pessoa para vir levantar um saco de ração, quer dizer, é um patrocínio. Vamos 

lá ver uma coisa, nós sabemos que os produtores de raça mirandesa a ração 

que dão aos animais, e quem é produtor de raça mirandesa sabe isso, tem que 

ser comprada na mirandesa, eu não sei se compram todos ou não eu não vou 

lá fiscalizar isso. Mais, há juntas de freguesia que, nos prémios que atribuem, 

atribuem por exemplo um cheque no valor de cinquenta euros e depois dizem 

assim e vou patrocinar com mais dez ou mais cinco sacas de ração, e são os 

presidentes de junta que dizem onde é que já estão as sacas de ração disponí-

veis. Portanto a câmara municipal não tem responsabilidade nenhuma! Ainda 

bem que levantou a questão. A câmara municipal não oferece nos prémios ne-

nhuma saca de ração, a câmara municipal atribui o prémio monetário que vem 

no edital e muitas vezes esse prémio monetário é patrocinado por fornecedores 

da câmara municipal e, por isso, é que é referido na entrega dos prémios, este 

cheque foi oferecido pela empresa x ou foi oferecido pela junta de freguesia y. 

Todos colaboram e todos se sentem participantes neste concurso. A câmara 

municipal não atribui nenhuma saca de ração, nenhuma. Agora, o que pode 

acontecer é que a cooperativa ou a associação da mirandesa gostaria que as 

sacas de ração fossem compradas na mirandesa. Se há uma casa comercial 

ou duas ou três que também vendem ração não vão mandar comprar na mi-

randesa, obviamente, fornecem eles se calhar diretamente. Se as pessoas, 

depois, vão lá buscar o saco de ração eu não sei nem tenho de saber, portanto 

é um prémio que lhes é dado e, juntamente com o envelope do cheque, é dado 

o cartãozinho de cada localidade. Os senhores presidentes de junta sabem 

disso que são eles que dizem eu ofereço uma saca de ração da junta de fre-

guesia de x. Espero ter ficado esclarecido”. -----------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Se-
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co. Disse:”Relativamente às sacas de ração penso que fui o primeiro a fazer 

essa oferta, e posso dizer porque foi. Sou amigo do Carlos (ourives) e compra-

va sempre ali ou noutro lado a tal “cacharra” que os agricultores já se queixa-

vam que tinham em casa às dezenas ou às centenas. Eu, depois disse ao Car-

los, vais desculpar-me mas eu fui fazer um pedido para a minha festa aí a um 

sítio e acho que vou tirar daqui do cheque que costumava comprar para pagar 

o prémio, e vou dar cinquenta euros ou sessenta em sacas de farinha. E penso 

que foi o ano, que foi para ali para a beira das piscinas, acho que foi o primeiro 

ano, que depois até me disseram quantas sacas ofereceste, ofereci as que me 

apeteceu só que não cresci o cheque só o parti ao meio. Se eu pedi o patrocí-

nio para a festa da minha terra aí numa casa não ia comprar à mirandesa e ela 

dar-me o patrocínio aqui para as festas, porque eu fiz seis anos a festa e todos 

os anos fui pedir aí à casa. Como eu não fui buscar nada à mirandesa comprei 

onde me apeteceu, é só isso. Agora, todos os anos faço isso. Divido por dois, 

para não comprar só num lado. Tenho comprado sempre onde me apetece, foi 

assim, mas eles dão-me para a minha terra e eu dou para a deles”. ---------------

------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação da Modificação nú-

mero:17 – Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 2  

do ano contabilístico de 2015. --------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação do Modificação nú-

mero:17 – Revisão ao Orçamento da Receita número 3 do ano contabilís-

tico de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Modificação 

número:17 – Revisão ao Orçamento da Despesa número 2 do ano contabi-

lístico de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------

------- O senhor Presidente da Assembleia propôs e foi aceite que estes três 

pontos dada a sua complementaridade fossem discutidos em conjunto, sendo 

que a sua votação ocorreria separadamente. ---------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Estes três pon-

tos da ordem de trabalhos estão todos interligados e por isso é que solicitamos 

que fossem discutidos em conjunto. Relativamente ao ponto dois ponto dois, 

está relacionado com o ponto dois ponto seis, tem a ver com abertura do con-

curso para a leitura dos contratos de fornecimento de água. Ou seja, o ponto 

dois ponto dois, a modificação número dezassete ao PPI, resulta da necessi-
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dade de criar uma nova ação relativa à leitura e cobrança de todos os contratos 

de fornecimento de água do município. Como sabem, nós há quatro ou cinco 

anos atrás, lançamos um concurso para a leitura dos contadores da água dos 

consumidores e para cobrança. Esse contrato termina em maio do próximo ano 

e, o que nós estamos a fazer, é já lançar o concurso antecipadamente para 

quando chegarmos a maio não haver um hiato em que não há leitura e cobran-

ça da água. É por isso que tivemos que introduzir esta nova ação para poder 

lançar o concurso. No ponto dois ponto três que tem também a ver com essa 

questão mas tem a ver mais com a questão do orçamento da receita e, depois, 

da despesa a que estão os dois relacionados. Por exemplo, sempre que faze-

mos uma empreitada, no final, é necessário apurar-se a conta final da mesma. 

Como sabem, depende da variação dos preços e a variação dos preços, a 

maior parte das vezes, dá sempre mais caro, isto é, o empreiteiro tem que re-

ceber mais algum dinheiro em função da variação dos preços no mercado. 

Acontece que, ultimamente, tem havido descida dos preços e alguns empreitei-

ros no final da empreitada têm que devolver algum dinheiro à câmara municipal 

porque a conta final dá negativo. Se dá negativo na revisão dos preços, eles 

têm que devolver dinheiro à câmara. Isto é, na revisão dos preços, se os pre-

ços e as cotações no mercado estão mais baixas significa que eles não gasta-

ram tanto dinheiro para realizar a obra como estava previsto, tendo-a realizado 

toda. Se os preços subiram, a revisão de preços pode ser para dar mais dinhei-

ro ao empreiteiro que é quase sempre assim. Ultimamente tem vindo a aconte-

cer que as revisões de preços têm dado negativas. Ora se entra dinheiro, na 

câmara, temos que ter uma rubrica para onde entra esse dinheiro. Os pontos 

dois ponto três e o dois ponto quatro têm exatamente a ver com a necessidade 

de criar essa rubrica para a receita dos montantes que advêm dessa revisão de 

preços negativas dessas empreitadas”. -----------------------------------------------------

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

nhor Presidente da Assembleia colocou o ponto dois ponto dois à votação ten-

do sido aprovado por unanimidade. Colocado à votação em minuta, foi o mes-

mo aprovado por unanimidade. Ponto dois ponto três foi aprovado por unanimi-

dade, colocado à votação, em minuta, foi aprovado por unanimidade. Ponto 

dois ponto quatro aprovado por unanimidade, colocado à votação, em minuta, 

foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------
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------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Análise Econó-

mico-financeira da Câmara Municipal de Vimioso, com referência a 30 de 

Junho de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Todos têm a 

análise económico-financeira que é realizada pela sociedade de revisores ofici-

ais de contas. A análise económico-financeira tem como referência o primeiro 

semestre de dois mil e quinze, ou seja, até trinta de junho de dois mil e quinze. 

Resulta, da presente análise económico-financeira, que a situação patrimonial 

do município evoluiu favoravelmente, a saber: aumento do ativo total em um 

por cento, diminuição ainda que pouco significativa do passivo, aumento dos 

fundos próprios em três por cento. Da análise dos indicadores constantes no 

documento apresentado, conclui-se o equilíbrio financeiro do município. A ru-

brica de empréstimos obtidos registou um decréscimo de cinco por cento, res-

salvo que, na análise económico-financeira, no final do ano quando a analisar-

mos esta rubrica vai aumentar, como sabem está a ser realizada a repavimen-

tação da Estrada das Três Marras foi aprovado por esta Assembleia, a contra-

tação do empréstimo para o efeito que significa que depois, nos empréstimos 

no final do ano vai aumentar. Os custos com o pessoal registaram um aumento 

que tem a ver com as disposições legais, o ativo circulante, isto é, existências e 

dinheiro em caixa, apresenta-se suficiente para financiar integralmente do pas-

sivo circulante, ou seja a dívida a curto prazo e a fornecedores. O rácio de li-

quidez imediata revela que o total das disponibilidades assegura a cobertura 

integral das responsabilidades de curto prazo. O município cumpre o princípio 

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

pela receita corrente. Finalmente, revela um cumprimento da legislação aplicá-

vel quanto aos limites de endividamento líquido e de médio e longo prazo”. -----

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

nhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação tendo sido aprovado 

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

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação do Procedimento 

para abertura do concurso “ Prestação de Serviços de Leitura e Cobrança 

de todos os Contratos de Fornecimento de água do Município de Vimioso, 

“Artigo 75º. da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015). ------------------
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------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Já me referi, há 

bocadinho quando tratamos das alterações ao PPI e ao orçamento, permitam-

me que, considerando que se trata de um compromisso plurianual cujo prazo 

de execução abrange quatro anos económicos, a assunção deste compromisso 

sendo plurianual terá de ser autorizado pela Assembleia Municipal pelo que se 

propõe a autorização prévia, à Assembleia Municipal, para abertura do proce-

dimento”. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------- Não tendo havido intervenções/ pedidos de esclarecimentos acerca deste 

ponto, o senhor Presidente colocou o ponto à votação tendo sido aprovado por 

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

------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação das Taxas do IMI – 

Imposto Municipal sobre Imóveis. ---------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Sete A) – Apreciação e Votação da Fixação das 

Taxas do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis – Redução da Taxa do IMI 

em função do número de dependentes. ------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: ”Senhor Presi-

dente, permita-me solicitar-lhe que, depois na votação, a votação seja feita se-

paradamente destes dois pontos, até porque os senhores elementos recebe-

ram uma informação há pouco tempo. Nós estamos a tratar de duas coisas. A 

primeira é a apreciação e votação das taxas do IMI. Como sabem, a câmara 

municipal propõe as taxas mínimas, zero três e zero oito, em função se são 

urbanos ou rústicos. E a segunda questão que foi só analisada na última reu-

nião de câmara, realizada terça-feira, e que a câmara municipal deliberou, rela-

tivamente à redução da taxa do IMI, em função do número de dependentes. 

Isto é, a câmara municipal deliberou que para agregados familiares com um 

dependente a redução será de dez por cento no IMI. Atenção isto é para pes-

soas com residência fiscal no concelho, não é para quem tenha cá casa de fé-

rias, é só para quem tenha residência fiscal no concelho. Portanto, o que nós 

aprovamos porque a lei o permite é redução de dez por cento na taxa de IMI 

para os agregados familiares com um dependente. Agregados familiares com 

dois dependentes a taxa de redução do IMI é de quinze por cento; agregados 

familiares com três ou mais dependentes a taxa de redução do IMI é de vinte 

por cento. E foi isto que nós propusemos e é isto que submetemos à Assem-

bleia. Duas coisas: fixação das taxas do IMI que a câmara municipal propõe 
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que elas se mantenham na taxa mínima, e a segunda questão é redução de 

taxas em função do número de dependentes do agregado familiar”. ---------------

------- Usou da palavra o senhor membro José Granado. Disse: “Queria questi-

onar a câmara pelo seguinte: porque é que em catorze de Julho, a lei já estava 

em vigor e a câmara não se debruçou sobre o assunto e veio a fazê-lo só mais 

tarde? Que tipo de dificuldade é que teve por causa disso, aliás, em princípio 

eu sei por o que foi, mas pronto na Assembleia nem todos estarão a par disso. 

Eu posso-vos recordar, aqui, a circular número nove de dois mil e quinze que 

eu, por motivos pessoais, conhecia mas nem todos vós conheceríeis, possi-

velmente o executivo também não teria conhecimento, se calhar, e também 

outra coisa que foi recebida em catorze ou quinze de setembro a informação 

das pessoas abrangidas, gostava que me esclarecessem sobre isso”. ------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “A questão de 

nós não a apreciarmos mais antecipadamente foi exatamente porque estáva-

mos à espera dos dados que nos enviariam. Como sabe, há câmaras que só 

vão reduzir o IMI para quem tenha três ou mais, há câmaras que vão reduzir 

para quem tenha dois ou mais e há câmaras, como a nossa, que vai reduzir 

para os três. Quando nós tivemos os dados das finanças que chegaram no dia 

quinze de Setembro e já tinha sido a reunião de câmara anterior, exactamente, 

fizemos a reunião de câmara no dia vinte e dois e solicitamos, ao Senhor Pre-

sidente. que integrasse na ordem de trabalhos este assunto, foi só por isso, 

não tínhamos ainda a relação. Porque, se os valores fossem muito significati-

vos, evidentemente que tomaríamos, se calhar, a opção de só reduzir os de 

quinze e os de vinte por cento. Mas, entendemos nós, e aprovamos na reunião 

de câmara, que os valores, embora sendo significativos, porque há uma dimi-

nuição de receita para a câmara, também não é nada do outro mundo e, por-

tanto, decidimos nós, também, deliberar para os caso dos dez por cento, tendo 

só um dependente, e estávamos nós dependentes exatamente dessa informa-

ção das finanças, foi só por esse motivo”. --------------------------------------------------

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

Presidente da Assembleia colocou o ponto dois ponto sete – Apreciação e Vo-

tação das Taxas do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, à votação tendo 

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

por unanimidade. Ponto dois ponto sete A – Apreciação e Votação da Fixação 
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das Taxas do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis – redução da taxa do IMI 

em função do número de dependentes foi aprovado por unanimidade, colocado 

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

------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação “ – Lei das Finanças 

Locais – Artigo 26º. – Participação Variável no IRS – Ano de rendimentos 

2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: ”A exemplo dos 

anos anteriores em reunião ordinária da câmara municipal, foi deliberado que a 

taxa máxima dos cinco por cento constitui receita na totalidade para o municí-

pio. Pretende-se com isto dar continuidade à política social do município e afe-

tar a receita ao conjunto das medidas adotadas neste âmbito. Neste sentido, 

propõe-se a sua apreciação e votação por parte desta Assembleia”. ---------------

------- Usou da palavra o senhor membro Jorge Fernandes. Disse: ”Mais uma 

vez, mais um ano, mais uma votação sobre este tema e eu continuo exatamen-

te com a mesma opinião desde que esta lei foi colocada em vigor pelo governo 

de então. Sou totalmente contra esta deliberação como desde sempre o fui. 

Sempre defendi e continuo a defender que poderá ser dado um bónus de dois 

e meio a todos os contribuintes fiscais no concelho que por cá trabalham, por-

que cá fizeram a sua casa, por cá têm os seus filhos a estudar e, portanto, con-

tinuo exatamente com essa posição. Sendo o objetivo a canalização deste di-

nheiro disponível deste imposto para os mais carenciados, bem sei também 

que haverá pessoas, se calhar, com algumas dificuldades que também têm os 

filhos a estudar ou na universidade, diversas dificuldades por constrangimentos 

da vida que, de um momento para o outro surgem, e se calhar essas pessoas 

também poderiam tirar algum benefício com isto. Bem sei que também dizem 

que esse dinheiro faz falta para o município para essas intervenções sociais, 

também é importante saber, aqui, a Assembleia quantas pessoas e que agre-

gados foram beneficiados por esta medida no ano anterior para que tipo de 

intervenções. Olhando aqui para o quadro em relação aos montantes que se-

rão transferidos durante dois mil e quinze, relativamente ao imposto de dois mil 

e catorze, a perceção que eu tinha é que esse montante andaria na casa dos 

setenta e tal mil euros e aparece, aqui neste quadro, cento e oito mil cento e 

quatro euros. Depois, também pela interpretação que fiz, vejo que há aqui con-

celhos que têm uma saúde financeira mais ou menos comparativamente com a 
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totalidade dos municípios do distrito. Passo a citar Vila Flor, Mogadouro, Vi-

nhais ao que sei a situação financeira não será comparável com outros municí-

pios do distrito e vejo, aqui, que estes municípios deliberaram dois e meio Vi-

nhais, Vila Flor dois, e Mogadouro dois e meio. Ora bem, ao que sei a situação 

financeira da câmara de Vimioso também é saudável, então porque não delibe-

rar à semelhança de outros municípios. Bem sei, também que estarão aqui al-

guns presentes que a sua situação, residência fiscal não estará aqui em Vimio-

so e, portanto, eu proponho que essas pessoas que não têm aqui a residência 

fiscal pelo menos que se abstenham nesta votação, penso que é eticamente 

correto. São estes pontos de vista que por um lado, na aprovação anterior pen-

so que é de inteira justiça. Essa lei, esse regulamento, penso que, este caso, 

na minha opinião pessoal, não tem sido uma forma ideal de aprovação. Bra-

gança delibera cinco por cento, Vimioso, também, enfim a minha opinião tem 

sido sempre esta acho que era uma medida justa e positiva para aqueles que 

cá residem, cá investiram e que, se calhar, um dia, quem sabe, poderão mu-

dar-se para os concelhos vizinhos que deliberam de outra forma”. ------------------

------- Usou da palavra o senhor membro José Granado. Disse: ”Também é pú-

blica a minha posição sobre este assunto, tanto mais que, o ano passado por 

esta altura, e não mudei nada em relação a isso. Esta medida em que a câma-

ra opta pelos cinco por cento, a mim socialmente, não me parece bem. Pode-

se argumentar muita coisa mas não é. Ademais que julga se calhar, mais justa 

do que a anteriormente aprovada, e explico porquê: porque a anteriormente 

aprovada é para as casas de habitação de residência própria e permanente, 

certo, e é uma lei transversal, o que isto quer dizer, tanto abrange o rico como 

o pobre. Eu tenho uma casa com piscina em Vimioso, moro lá tenho três filhos 

vão-me deduzir vinte por cento, não estou contra isso. Agora o de IRS parece 

mais justo, porquê? E é também o IRS e queria fazer, aqui, uma correção ao 

meu camarada Jorge que é também só para as pessoas que têm aqui o domi-

cílio fiscal e residência fiscal, tanto é porque as transferências do IRS é dos 

descontos das pessoas que vivem cá. Neste caso, eu não estou a ser juiz em 

causa própria porque, infelizmente, há poucos dias deixei de ter aqui o meu 

domicílio fiscal, tinha-o cá mas fui renovar o cartão de cidadão e mudaram-me 

para Bragança. Eu não vou beneficiar de nada disso, agora não sei, se isto é 

uma medida que pode beneficiar aquelas pessoas que trabalham aqui, podem 
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trabalhar em Bragança, mas têm aqui o domicílio fiscal. Portanto, eles vêm tra-

zer dinheiro para o concelho, porquê? Por exemplo: descontam-me quinhentos 

euros de IRS, cinco por cento vem para Vimioso e não resido cá não tenho cá 

casa. Agora se tivesse cá casa melhor, eu ia beneficiar também como qualquer 

um de vós. Esta medida é exclusivamente para quem tem o domicílio fiscal, em 

Vimioso, independentemente de ter cá casa ou não, eu estou a viver em Bra-

gança mas se tiver aqui o meu domicílio fiscal, eu trabalho em Bragança, mas 

iria ser beneficiado aqui. É uma medida muito mais abrangente, não sei porque 

é que o município tem medo: De uma vez por todas, num ano, fazer uma expe-

riência a ver se as pessoas ficariam ou não satisfeitas, como vos disse não es-

tou a ser juiz em causa própria”. --------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Serafim João. Disse: “Contrariamente 

aos meus intervenientes antecessores acho que a câmara tem vindo a ter esta 

postura e acho que a deve manter. Tenho conhecimento de grande parte deste 

apoio que é dado na parte social, nomeadamente na escola. Eu quase me 

atrevia a dizer que oitenta por cento dos alunos têm apoio ou com alimentação, 

ou com livros, ou com material escolar e, se calhar, era bem na sua totalidade 

deste bolo que aqui é criado por efetivamente aqueles que têm aqui o seu do-

micílio fiscal. Sobre isso gostaria de pedir esclarecimento ou dar um esclareci-

mento. Às vezes o domicílio fiscal é muito lindo, pode ter cá o domicílio fiscal e 

nunca estar cá não criar cá riqueza nem deixar cá riqueza. Se calhar aquele 

que ganha cá o dinheiro também deixa cá algum e não tem cá o domicílio fis-

cal, que é o meu caso. Aconteceu-me como ao senhor José Granado, renovei 

o bilhete de identidade foi parar tudo para Bragança. O ano passado residi cá 

todo o ano, em Carção, mas não tenho domicílio fiscal em Carção mas também 

se o tivesse não era por aí que ia ganhar mais ou ganhar menos, antes pelo 

contrário, se calhar, até ganhava mais se tivesse o domicílio fiscal em Carção 

descontando esses cinco por cento para este bolo que é dado a todos. Porque 

quanto mais a câmara der, menos temos que dar nós no conjunto, digo eu, 

quanto mais pouparmos mais recebemos, porque menos temos de gastar por 

outros lados. Acho que esta é uma boa medida que a câmara tem vindo a pra-

ticar com a ajuda de todos e daqueles que, principalmente, contribuem eu se 

calhar, não contribuo mas posso passar a contribuir”. ----------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Carlos Ataíde. Disse: “Esta é já uma 
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guerra antiga e, antes de mais, eu também não tenho aqui o domicílio fiscal, 

nunca tive. É o seguinte: eu e o Jorge, já no anterior mandato, todos os anos 

havia esta discussão e sempre fomos da opinião de que pelo menos os cinco 

por cento, serem divididos dois e meio para a câmara e dois e meio para os 

munícipes. Acho que seria um bom prémio para quem está cá e para quem tem 

ainda a coragem de ficar aqui no concelho ter essa benesse. O senhor Presi-

dente da Assembleia disse, há bocadinho, para ele, ele também faz o desconto 

de cinco por cento que também seria bom, mas que é a favor de doar às pes-

soas que precisam, mas também ninguém lhe tira, no final do ano, pagarem 

quinhentos ou mil euros ou dois ou três e doarem a quem bem entenderem. 

Agora é o seguinte: a nossa opinião foi sempre essa e continuará a ser sempre 

essa, aumentar a população. Ainda, há bocado, falamos na questão do IMI bai-

xar a percentagem para as famílias mais numerosas, esta seria outra medida. 

Bem certo que o dinheiro é distribuído. Eu até pensava que era menos estava 

na ideia que andaria pelos setenta e cinco mil euros mas pelo que vi ali no grá-

fico, são cento e oito mil euros. Por isso é que digo que seria um bom prémio 

dar estes dois e meio por cento a quem trabalha cá, a quem tem a coragem de 

estar cá e a quem faz cá a vida. Eu não sou de cá, não estou cá mas votarei 

contra, mais uma vez, peço desculpa, mas é essa a minha opinião”.---------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Se nós fosse-

mos buscar a ata do ano passado dava tudo no mesmo, portanto era só fazer a 

transcrição. Mas as considerações que foram feitas Vila Flor, Mogadouro, Vi-

nhais, diz o senhor membro Jorge Fernandes, que dão uma parte desta per-

centagem aos munícipes. Eu não sei quais são os outros concelhos que dão ou 

não, também não me interessa. Interessa no sentido de saber, politicamente, 

também não sei se Vila Flor, Mogadouro e Vinhais dão propinas aos alunos 

não sei se dão, também não sei se dão os livros escolares todos ao primeiro 

ciclo. Quer dizer, este tipo de comparação não faz sentido. O que nós dizemos 

é que esta verba é toda encaminhada no sentido da ação social. Percebo a 

vossa posição, eu seria um bom beneficiário reduzindo esta taxa para dois e 

meio por cento eu seria um bom beneficiário. Não serei beneficiário na questão 

do IMI porque embora tendo o domicílio fiscal cá a casa não é minha é do meu 

pai. Eu nem sou beneficiado aqui nem lá, portanto, eu sou o mais prejudicado 

no meio disto tudo. De qualquer das formas, tem sido a política da câmara mu-
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nicipal. Ainda, na última reunião de câmara, aprovamos uma série de apoios 

sociais ao pagamento, por exemplo, de propinas. Como sabe, apoiamos o pa-

gamento de residências a pessoas que têm dificuldade em estudar, apoiamos 

isso tudo. Se eu perguntar, a esses agregados familiares, se preferem receber 

duzentos ou trezentos ou quatrocentos, o que desse na redução dos dois e 

meio por cento, ou se preferem o pagamento das propinas dos filhos eles di-

zem-nos logo que preferem o pagamento das propinas, não tenho dúvidas. 

Agora, isto é como tudo, a manta é pequena se a esticamos muito os pés ficam 

de fora, se tapamos os pés, se calhar fica o pescoço de fora! Todos sabem que 

a câmara municipal de Vimioso, embora tendo uma saúde financeira estável ou 

equilibrada, não tem muitas receitas. Nós já estamos a abdicar, agora aqui, 

também do IMI. Nós temos as taxas de IMI, eu penso que em Bragança estão 

mais altas que as nossas, não está a zero três ou zero oito, penso que estão 

mais elevadas. Nós já temos tudo no mínimo, se vamos abdicar de toda a re-

ceita, então o que é que podemos fazer? Depois não podemos fazer arruamen-

tos, depois não podemos fazer ETAS para abastecimento de água, quer dizer a 

câmara municipal tem de ter receitas na certeza absoluta de que estas verbas 

são todas para a ação social e não chegam. Portanto, tudo aquilo que nós im-

plementamos em termos de ação social, não chega. Eu percebo a vossa opini-

ão mas enquanto eu for Presidente da Câmara e sendo eu um dos beneficiá-

rios, também votarei sempre que os cinco por cento sejam para o município. 

Também não quero ser acusado de ser advogado em causa própria e de me 

favorecer a mim. Eu seria um beneficiário e não o serei, e não seria assim tão 

pouco, andaria na ordem dos setecentos quase mil euros ou mais, seria um 

bom beneficiário. O subsídio de natal ou os cortes já compensava aqui, mas 

pronto, acho que seria eu próprio um beneficiário e portanto não o serei”. --------

------- Usou da palavra o senhor membro Jorge Fernandes. Disse: “Eu gostaria 

de saber quanto é que foi gasto em ajudas para pagamento de propinas duran-

te o ano de dois mil e catorze porque isto reporta a dois mil e catorze. Quanto é 

que a câmara também gastou na ajuda na comparticipação dos livros escolares 

e quanto a câmara também gastou na beneficiação eventualmente no forneci-

mento de alguns materiais para carenciados para habitações porque pelos vis-

tos são estas três saídas deste dinheiro. Gostaria que clarificassem, a Assem-

bleia dos montantes mais ou menos aproximados nestas rubricas de despesa”. 
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------- Usou da palavra o Senhor Vice-Presidente. Disse: “Em termos globais, o 

valor genérico que tenho presente em cada uma destas medidas, propinas cer-

ca de trinta e cinco mil euros, foram beneficiados cerca de quarenta a cinquen-

ta estudantes no ano anterior. Nos livros escolares gastam-se cerca de dezas-

sete mil euros. Nas refeições são seguramente seis, sete mil euros por mês, 

entre o suplemento alimentar e o almoço ao pré-escolar e ao primeiro ciclo. No 

apoio a estratos sociais desfavorecidos, também têm sido feitas várias inter-

venções desde a aprovação do regulamento nesta Assembleia. Há outro tipo 

de apoios específicos, nomeadamente transporte para instituições de saúde na 

sequência de determinados procedimentos de apoios a estratos sociais desfa-

vorecidos: pessoas que se deslocam ao Porto para serem intervencionadas, 

quer nos serviços de oncologia, quer noutros serviços. De uma forma genérica, 

os exemplos mais concretos a que fiz referência ultrapassam seguramente os 

cem mil euros. Não me venha dizer o senhor membro que era isso que estava 

a pensar que as refeições escolares são comparticipadas porque não são, por-

que são apenas dez a quinze por cento”. ---------------------------------------------------

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

Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação, tendo este sido aprovado 

por maioria com as abstenções dos senhores membros José António Cerqueira 

da Costa Moreira e José Manuel Alves Ventura Presidente da junta de Fregue-

sia de Vimioso. Votaram contra os senhores membros Jorge dos Santos Rodri-

gues Fernandes, Carlos Manuel Ataíde Fernandes, José Manuel Granado 

Afonso e Maria Merência dos Reis Rodrigues Machado. Colocado à votação, 

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

------- Ponto Dois Ponto Nove) – Apreciação e Votação da Taxa Municipal 

de Direitos de Passagem – Ano de 2016. ------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da câmara. Disse: “A taxa municipal 

de direitos de passagem é determinada com base na aplicação de um percen-

tual sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações electrónicas. Propõe-se a taxa máxima zero vírgula 

vinte e cinco por cento e espera-se que o valor a obter, no ano em curso, seja 

de setecentos e quarenta e oito euros. O valor que foi obtido no ano anterior foi 

de setecentos e quarenta e oito euros e trinta e cinco cêntimos”. --------------------

------- Não tendo havido intervenções/pedidos de esclarecimento acerca deste 
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ponto o senhor Presidente colocou o ponto à votação, tendo sido aprovado por 

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

nimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Dez) – Designação do Auditor Externo na sequên-

cia do Procedimento do Ajuste Direto para Prestação de Serviços “Servi-

ços para nomeação de Sociedade de Revisores Oficiais de Contas”. --------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Na sequência 

do procedimento concursal, foi deliberado adjudicar, à Sociedade Fátima Perei-

ra & Carlos Duarte SROC, pelo preço de quatro mil e oitocentos euros por ano 

mais IVA, pelo prazo de três anos, nos termos do disposto do artigo setenta e 

sete da lei setenta e três dois mil e treze de três de Setembro, a nomeação do 

auditor externo responsável pela certificação das contas. É da competência da 

Assembleia Municipal e, por isso, é que nós trazemos a esta Assembleia, este 

ponto da ordem de trabalhos”. -----------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Carlos Ataíde Fernandes. Disse: “Só 

queria perguntar se houve mais concorrentes”. -------------------------------------------

------- Para responder usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse:” 

Houve mais um que o júri decidiu excluir. Houve quatro concorrentes, portanto 

estão aqui os três. Adjudica-se ao preço mais baixo”. ----------------------------------

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

Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação, tendo sido aprovado por 

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

nimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois Ponto Onze) – Apreciação e Votação da Proposta de Al-

teração ao Regulamento do “Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de 

Animais de Companhia de Vimioso – Canil Intermunicipal de Vimioso”.-----

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Como sabem, 

o canil é intermunicipal e os quatro municípios comparticipam nas despesas do 

canil, sendo, obviamente, ao município de Vimioso porque está cá, acaba sem-

pre por deixar uma despesa mais significativa nem que fosse pela questão da 

gestão. Mas os quatro médicos veterinários dos quatro municípios que inte-

gram o canil, Vimioso, Mogadouro, Miranda do Douro e Bragança já há algum 

tempo que vinham manifestando a opinião de que era necessário fazer alguns 

acertos ao regulamento, designadamente no que diz respeito à atualização de 
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algumas taxas e, fundamentalmente também no que diz respeito ao local da 

cobrança das taxas. O que é que acontece? Até aqui, no regulamento, dizia 

que o local da cobrança das taxas era a tesouraria da câmara municipal de 

Vimioso. Ora, quem esteja em Bragança que é servido pelo canil, ter que vir a 

Vimioso pagar uma taxa era complicado. O que acontece é que, muitas vezes, 

os funcionários podiam aceitar o dinheiro e traziam-no aqui mas não são obri-

gados. Portanto, uma das alterações é essa, a possibilidade de ser cobrada na 

tesouraria, mas também a possibilidade, de quem solicita os serviços do canil, 

poder pagar no local onde se encontra. Além disso, foram feitas algumas atua-

lizações de taxas. Havia uma situação que era a seguinte: entregava-se um 

animal e pagava-se, vamos supor, cinco euros. Só que, às vezes, com esse 

animal entregavam-se mais quatro ou cinco e a entrega era cinco euros e era 

para os quatro ou cinco animais. Agora, por cada animal é, feita uma entrega. 

Quando ele vem para o canil, ele vai ter que comer, depois se tiver de ser eu-

tanasiado vai ter que levar a eutanásia, vai ter que gastar um medicamento, 

portanto, vai ser em função dos animais. São pequenos ajustamentos e tudo 

sugestões dos médicos veterinários que se reuniram e nos propuseram estas 

pequenas alterações ao regulamento”. ------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Carlos Ataíde Fernandes. Disse: “Ora, 

no anterior mandato, havia algumas câmaras que deviam algumas verbas, está 

tudo liquidado? Era só isso que eu queria saber”. ----------------------------------------

------- Respondeu o senhor Presidente da Câmara. Disse: “Havia uma câmara 

que não mas, como recorreu ao PAEL, foi obrigatório pagar aos fornecedores 

as dívidas. Tem que as pagar e não pode acumular dívidas. Portanto, ainda 

bem que assim foi. Já era uma dívida significativa, na altura, mas está tudo re-

gularizado”. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação, tendo sido aprovado por 

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

nimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Doze) – Apreciação e Votação do Projeto da Área 

de Reabilitação Urbana de Vimioso. ------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Veio na infor-

mação escrita das anteriores Assembleias, o lançamento ou a adjudicação des-
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te trabalho à empresa SPI que tem a ver com a delimitação da área da reabili-

tação urbana de Vimioso e, depois, a elaboração do programa estratégico de 

reabilitação urbana. O que está hoje aqui em discussão, para votação, é só 

essa primeira parte delimitação da área de reabilitação urbana de Vimioso. O 

programa estratégico de reabilitação urbana há-de vir numa segunda fase e 

terá que estar em discussão pública. Porquê fazer esta chamada abreviada-

mente ARU Área de Reabilitação Urbana? Já no anterior quadro comunitário, a 

regeneração urbana, as candidaturas aos programas de regeneração urbana 

onde nós executamos o Arquivo Municipal, a área envolvente, o Mercado Mu-

nicipal só se aplicava a sedes de concelho e depois a vilas com determinada 

população. Aliás, na altura, inicialmente o regulamento era só para cidades e 

depois, através da pressão de outros municípios, que a maior parte são peque-

nos municípios conseguiu-se que pudessem ser afetados ou que esses peque-

nos municípios pudessem concorrer a esses programas de reabilitação urbana. 

E como lhes digo, nós, na altura, conseguimos financiamento para essas duas 

empreitadas mas só podiam ser nas sedes de concelho. O que acontece agora 

é que o novo quadro comunitário Portugal dois mil e vinte, vem também deter-

minar que operações de reabilitação urbana, neste sentido, obrigam a que haja 

uma área de delimitação urbana, ou seja, só as intervenções para determina-

dos fundos comunitários, repito, não significa que não se possa reabilitar outros 

locais. Estamos a falar de fundos comunitários específicos e, portanto, se repa-

rarem na última folha na capa tem aí a ponteado a área que fica delimitada em 

Vimioso, praticamente é a vila toda. No entanto, a empresa que aqui fez até 

teve algumas reticências, se isto podia ir tão longe uma parte mais nova da vila 

se seria integrada mas nós solicitamos que fosse integrada. O objetivo é esse, 

nesta primeira fase, é nós delimitarmos a área de reabilitação urbana para de-

pois fazermos o programa estratégico de reabilitação urbana. Por exemplo, nós 

queremos reabilitar o edifício da câmara municipal, convém que esteja numa 

área de reabilitação urbana. Queremos requalificar por exemplo, habitação so-

cial, por exemplo, lá em cima na rua Trigo Negreiros, tem que estar numa área 

de delimitação urbana. Queremos requalificar aquele lado da Igreja Matriz, tem 

que estar numa área de reabilitação urbana. Não significa que a câmara não 

possa fazer, pode, mas fundos comunitários específicos têm que ter esta área, 

e, daí, a necessidade, na altura, se perguntou: mas para quê este estudo? É 
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exatamente para nós podermos concorrer a fundos comunitários. Quando eu 

falo de regeneração urbana, pode vir a ter outra designação, mas é fundamen-

talmente isto, e também não só em edifícios como também nos arruamentos. O 

que é que isto permite? Vai permitir também, mais tarde, aos privados ter al-

guns benefícios desde que cumpram com tudo direitinho, isto é, tem de ter fatu-

ração. Mas o mais beneficiado, aqui, depois podem ler com atenção é a câma-

ra municipal, porque se quisermos fazer estas intervenções temos que ter esta 

área de reabilitação urbana, e é disso que se trata. Decorre da lei, portanto to-

dos os concelhos estão a fazê-lo porque, se não o fizerem, podem ficar afasta-

dos de se candidatarem a determinados fundos comunitários”. ----------------------

------- Usou da palavra o senhor membro José Granado. Disse: “Em primeiro 

lugar quero fazer um lamento é que este documento nos tivesse chegado às 

mãos tão tarde, é lamentável. Apesar disso posso-vos dizer que perdi umas 

horas a lê-lo mais para ver o que estava cá escrito, quanto a grafismo, meus 

amigos, isto deixa muito a desejar e, depois, há figuras que não aparecem en-

fim mas isso é ultrapassável, a figura seis por exemplo não aparece e por aí 

fora. Mas diga-me uma coisa, Senhor Presidente, há bocadinho ouvi-o falar, 

isto só se aplica à sede de concelho?” ------------------------------------------------------

------- Para responder, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: 

“É assim, neste momento não se aplica, ele pode aplicar-se a outras áreas. 

Neste momento, a nível de reabilitação e atendendo aos montantes que se pre-

tendem candidatar, vamos lá ver, a câmara municipal não vai conseguir candi-

datar tudo e mais alguma coisa, tem de ter fundos próprios. Nós achamos que 

os montantes ou o montante que se pretende para reabilitação, fundamental-

mente, tem a ver aqui com a sede do concelho. Já no anterior quadro comuni-

tário, como lhe digo, só as sedes do concelho é que podiam ser, não significa 

que não possam ser outros, mas, a todo momento, estamos em condições de 

fazer outras áreas de reabilitação, porque tem que ser bem justificado como é 

que é essa reabilitação, não significa que não possa ser noutros locais. Por 

exemplo, centros históricos consolidados tudo isso, agora numa primeira fase o 

mais importante é de facto aqui esta zona de Vimioso”. --------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro José Granado. Disse: “Sendo assim, 

estou esclarecido vou continuar a minha intervenção, um resumozinho que eu 

fiz. Posso-vos dizer que li com atenção este documento que nos foi distribuído, 
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acho-o muito bem elaborado e elucidativo quanto aos objetivos e com a relativa 

clareza que nos são propostos. Fica-me, contudo, a impressão que o mesmo é 

um pouco redutor na medida em que não configura a abrangência que eu gos-

taria de ver consignada. Isto são opções que, de futuro, poderão, quem sabe, 

vir a ser corrigidas, assim haja disponibilidade financeira e vontade de as con-

cretizar. Vimioso, enquanto sede de concelho, é efetivamente o pólo aglutina-

dor do nosso concelho. É inquestionavelmente a face do concelho e merece, 

sem margem para dúvidas, uma maquilhagem de modo a torná-lo um concelho 

mais atrativo e com um acolhimento mais agradável a quem nos visita. Mas, 

essencialmente, que permita dar mais visibilidade a todo o potencial a nível 

histórico, turístico e cultural que existe por estas paragens a que todos nós nos 

orgulhamos de pertencer. Mas isto parece-me pouco e porquê? Vimioso não se 

esgota na sede de concelho, não se pode investir unicamente na sede e es-

quecer todas as outras localidades que fazem parte do município. Também 

elas merecem, a meu ver, um olhar mais atento de modo a torná-las, igualmen-

te, mais atrativas, senão pode correr-se o risco de todas elas virem a desertifi-

car-se, cada vez mais, correndo algumas delas o risco de desaparecerem, se 

nada for feito no sentido de inverter esta situação. As nossas aldeias e a outra 

vila que pertencem a este município têm, igualmente, muitas carências urbanís-

ticas que não podem ser olvidadas e necessitam de intervenção. Bem sei que 

não se pode fazer tudo de uma só vez, mas demasiado centralismo também 

não é salutar. A câmara está, obviamente, atenta às necessidades do concelho 

no seu todo e a prova disso estão as várias intervenções que tem vindo a reali-

zar um pouco por todo o lado, mas isto não basta. Porque intervenções pontu-

ais não são o bastante para o que é necessário. É pois neste sentido que apelo 

ao executivo para que, futuramente, se assim for possível, promovam uma in-

tervenção de amplitude desta que se pode efetuar na sede do concelho e que, 

em boa hora, o fez e que merece o meu total apoio. É, pois, como ia dizendo 

que é necessário que estas ações se estendam a outras localidades quando 

houver oportunidade assim todos ficamos a ganhar mas ganha sobretudo o 

nosso concelho”. ----------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Eu subscrevo a 

intervenção do senhor José Manuel porque falou de tudo. Não foi por não se 

candidatar a programas de regeneração urbana que não fizemos requalifica-
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ções em todas as localidades. Fizemo-la, agora, em Angueira com dinheiros da 

câmara. Requalificamos o largo, fizemo-lo em Algoso no Largo do Pelourinho, 

fizemo-lo em Argozelo Largo das Eiras das Figueiras, Largo Dr. Manuel Teles, 

tem sido, porque há outros programas. O que está a propor o senhor membro 

faz algum sentido. Este estudo mais o estudo de marketing territorial custa ao 

município trinta mil euros. Este estudo da área de delimitação, que é só a pri-

meira parte mais o de marketing territorial, foi adjudicado a esta empresa por 

trinta mil euros. Se nós formos fazer delimitações de áreas de reabilitação ur-

bana para todos multiplica isso só em estudos, se calhar esses estudos todos 

vamos requalificando isso com outro tipo de empreitadas. Fazem.-se estas 

áreas de reabilitação urbana para centros consolidados e de interesse também 

histórico, por isso é que, também, a empresa achava que nós não devíamos ter 

ido até ao campo de futebol. Devíamos chegar ali ao mini-preço e parar, mas 

nós dissemos: já que estamos a fazer alargue e eles disseram: isto não faz 

muito sentido mas se nós pagamos o estudo nós é que dizemos o que quere-

mos. Há outras localidades, há o caso de Algoso, mas o Largo do Pelourinho 

que é um centro histórico está reabilitado, o Largo da Igreja está reabilitado, há 

outras reabilitações a fazer, há, mas é preciso saber se depois se integram 

nestes programas ao fazer a candidatura. Por exemplo, o Largo de Matela foi 

requalificado através de uma candidatura da valorização do património rural na 

CORANE e foi reabilitado o largo, porquê? Porque há outras fontes de financi-

amento. Estas, repito, são fontes de financiamento específico e, geralmente, 

estou a dizer-lhe que, no último quadro comunitário, aplicou-se só a sedes de 

concelho num último recurso dos municípios, portanto nós não temos essa ga-

rantia. Agora, é evidente que uma área de delimitação urbana, eu não sei se as 

outras câmaras se estão a fazer para outros locais mas hão-de ser para locais 

históricos consolidados, nós aqui locais históricos consolidados teremos ali um 

bocadinho de Caçarelhos que está requalificado e temos Algoso, não temos 

mais. Havemos de estar atentos a outros programas. Isto não significa que va-

mos centralizar a reabilitação urbana só em Vimioso, isso não é correto. Mas, 

por exemplo, todos reconhecem que esta câmara municipal precisa de uma 

intervenção no edifício. Todos reconhecem, basta olhar para o telhado, basta 

olhar para as janelas não tem climatização nenhuma, portanto, isto de verão é 

uma sauna, de Inverno é um frigorífico. Isto precisava de uma requalificação, 
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mas nós sabemos perfeitamente que aqui este aglomerado ao pé da Igreja, 

que está feio como vocês vêem. Quer dizer, é uma Igreja classificada precisava 

de uma intervenção. Eu não estou a dizer que vai ser feita, estou a dizer que 

estamos a preparar para a eventualidade de poder ser feita. Agora, vamos é 

trabalhar nesse sentido mas fazer ARU, fazer áreas de reabilitação urbana pa-

ra todo o concelho, bem só em estudos dá para fazer dois ou três largos, por 

exemplo, duas ou três reabilitações. Eu percebo a sua posição mas também 

verifico que reconhece que foram feitas várias intervenções urbanísticas por 

todo o concelho. Fizemos agora em Vilar Seco uma requalificação de um largo, 

estamos a fazer na entrada de Pinelo uma outra requalificação urbanística, por-

tanto, estão a ser feitas, e essas são sem candidaturas, é com dinheiro da câ-

mara. Se pudermos fazer com candidaturas, isso facilita muito a vida à câmara 

municipal, mas não deixaremos de verificar a evolução quer dos regulamentos 

do quadro comunitário no sentido de nos prepararmos para outras eventuais 

candidaturas, sabendo que esta é apenas uma linha de financiamento das mui-

tas linhas de financiamento que irão existir. Eu estou, por exemplo, particular-

mente preocupado com o programa PROVER, por exemplo. Nós no programa 

PROVER, fomos buscar financiamento para o Parque Ibérico, fomos buscar 

financiamento para o Centro Interpretativo das Minas de Argozelo. Há um outro 

conjunto de programas de financiamento aos quais temos de estar atentos e 

vamos procurá-los, este é muito específico”. ----------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Carlos Ataíde Fernandes. Disse: “Eu 

não tenho conhecimento porque é que foi esta delimitação, mas aqui a zona 

das piscinas e a zona do parque não deveria estar também incluída?” ------------

------- Para responder, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: 

“É histórico e é consolidado, está praticamente até às oficinas da câmara muni-

cipal que a ideia é, por exemplo, se houvesse possibilidade de requalificar 

aquela entrada. Estou-lhe a dizer que a equipa queria terminar ali onde era o 

Amazónias, no mini-preço queria terminar ali. Veja bem, queria terminar logo 

aqui na Rua da Malhada, não queria que fosse até ao cemitério. De facto, tem 

a ver com o centro histórico consolidado e são os que precisam de reabilitação, 

para ali as casas são todas novas. Onde precisamos de reabilitação é onde as 

casas estão velhas, onde é que estão velhas é aqui no centro, isto é se a pes-

soa fizer uma casa nova não vai ter nenhum benefício, tem que reabilitar uma 
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casa antiga e para habitação própria permanente senão não tem benefícios. 

Onde é que vão reabilitar as casas? Não é a caminho das piscinas que são 

todas novas”. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação tendo sido aprovado por 

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

------- Ponto Dois Ponto Treze) – Reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na Regularização Extraordinária de Instalações/Edificações Pe-

cuárias. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Não sei se é do 

conhecimento de todos, durante muito tempo, a maior parte digamos dos está-

bulos de agricultores que têm ovelhas, que têm ovinos ou bovinos no concelho 

não têm licença de utilização, não têm. Portanto, foi na década de noventa fun-

damentalmente, que se construiu muita coisa. As pessoas começaram a cons-

truir e a Direção Regional de Agricultura foi dando licenças de exploração, pen-

so eu, para esses locais facilitando um bocado. Nós sabemos perfeitamente 

que se construíram, foram-se construindo onde as pessoas podiam construir 

onde tinham terrenos onde lhes dava mais jeito. Neste momento, a Direção 

Regional de Agricultura começa a pedir as licenças de utilização dos edifícios 

aos proprietários ou, se quisermos aos titulares da exploração agrícola. E por-

tanto, o governo resolveu publicar legislação no sentido de, penso que é até 

fevereiro ou até final deste ano, é uma questão de verificar, abrir aqui uma ex-

ceção que permite legalizar tudo. Como? Desde que tenham, no mínimo, os 

últimos dois anos exploração nesses edifícios. É uma lei que, mesmo um edifí-

cio que tenha sido construído em reserva ecológica que é totalmente impossí-

vel hoje, pode ser legalizado através desta exceção. Porquê? Porque a Direção 

Regional de Agricultura está com estes problemas, não sei se tem a ver com 

fundos comunitários ou não, de terem as pessoas a licença de utilização. Repi-

to, é para edificações que tenham licença de exploração passada pela Direção 

Regional de Agricultura há pelo menos dois anos para o local. Ainda, ontem, 

dois técnicos da câmara municipal estiveram em Macedo de Cavaleiros numa 

formação e o que acontece o que diz a lei, o nosso entendimento, embora haja 

quem ache que o entendimento possa ser mais lato mas é melhor ir pelo segu-

ro, é que cada proprietário deve fazer um pedido à câmara municipal, reconhe-
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cendo o interesse público desse seu edifício. Porque, legalmente, se fossemos 

pela lei geral do que existe, dificilmente ele conseguiria licenciar o edifício, bas-

ta que estivesse na zona urbana já não o licenciava, agora pode ser licenciado. 

O que é que nós temos feito: chegou à câmara municipal essa listagem de pe-

didos individuais, podem vir a chegar outros mas o reconhecimento do interes-

se público compete à Assembleia Municipal e, portanto, a Assembleia Munici-

pal tem que se pronunciar se estas instalações têm ou não interesse publico. 

Para nós, Câmara Municipal, têm porque é a atividade das pessoas, correndo o 

risco de não ter isto licenciado, sendo-lhe tirada a licença de exploração e as 

pessoas não poderem por exemplo trabalhar. Coloca-se, aqui, uma questão: 

nós vamos dar a todas? Daquelas que não haja queixas de insalubridade ou 

que não cause danos a outros estamos a passar. Daquelas que há queixas,  na 

câmara municipal, vamos ter muita dificuldade ou provavelmente não o fare-

mos. Isto não significa, atenção, estamos a falar de alguns edifícios que têm 

dez, quinze, vinte anos e portanto, até à data, nunca deram problema nenhum, 

porque vamos lá ver, o que diz o nosso PDM, já dizia o anterior e agora o atual 

que foi publicado, é que os estábulos têm que estar a, pelo menos, duzentos 

metros do perímetro urbano, e nós sabemos que há muitos que estão dentro 

do perímetro urbano e outros que não estão a duzentos metros. Agora, essas 

pessoas que fizeram isso têm lá os seus animais vão deitar tudo abaixo? A 

questão é esta: nós conhecemos bem as nossas aldeias e a principal atividade 

nas aldeias continua a ser esta, portanto, há legislação que permite isto, os 

nossos técnicos já foram a duas formações, e mais, as pessoas não vão ter 

que fazer nenhum projeto, o que têm que fazer, na câmara municipal, é dizer 

que a câmara municipal, depois de ver a localização, nós temos de ver a locali-

zação e tudo o mais para saber se emitimos a declaração de interesse munici-

pal, e nós estamos a fazer isso, e por norma não tendo, até à data, tido pro-

blemas estamos a “licenciá-los” porque é daquilo que vivem as pessoas. Nós 

sabemos perfeitamente que há muitas aldeias que têm muitos estábulos, até 

dentro da aldeia, e agora essas pessoas vão ter que investir não sei quanto 

para fazer outro estábulo a duzentos metros do perímetro urbano. Se calhar, 

abandonam a atividade e, agora, com a questão da desertificação, temos de ter 

algum cuidado. Atenção a uma coisa, mesmo estando licenciadas, havendo 

problemas de insalubridade, quer a Delegação de Saúde, que é quem avalia as 
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questões de natureza ambiental e insalubridade, quando nós vamos realizar 

uma vistoria o veterinário municipal verifica o estado dos animais o bem-estar 

animal. O engenheiro ou o arquiteto verifica se está licenciado ou não, em ter-

mos de perigo de saúde e ambiente, é o técnico de saúde ambiental, que tem 

vindo de Bragança e que faz essa avaliação. Portanto, muitas vezes, as pes-

soas nem precisam, há gente que reclama diretamente para a Delegação de 

Saúde, nem reclama para a câmara e a Delegação de Saúde faz a sua vistoria 

sem perguntar nada à câmara porque o pode fazer, e verifica se há condições 

ou não para ter ali os animais. É evidente que, quando os animais causam pre-

juízos e há pessoas a queixarem-se dos incómodos desses animais, tem que 

se atuar em função da lei. Se vier a verificar-se que há insalubridade e se a 

comissão de vistoria verificar que os animais devem sair dali, é notificado o 

proprietário para os tirar ou naquilo que propuser a comissão no sentido de al-

terar as condições de higiene daquele equipamento. Portanto, é disto que se 

trata. Nas nossas aldeias, nós sabemos que há disto em todas elas. Não há 

nenhuma aldeia que não tenha nada disto e, obviamente, que as pessoas fo-

ram construindo onde tinham terrenos, onde lhes dava mais jeito e onde não 

ficasse muito longe da povoação. Neste momento, eu acho que é nossa obri-

gação colaborar com estas pessoas para resolverem o problema. Já houve 

alguns proprietários que dizem assim: isto é para vocês nos cobrarem IMI. Não 

regularize nada, eu não lhe estou a pedir que regularize, o problema é seu. 

Quem está a ajudar os proprietários são as associações de agricultores a 

CONFAGRI aqui o Centro de Gestão Agrícola, eles tratam-lhe da papelada 

porque da câmara, praticamente, só precisam da aprovação  e aprovação da 

assembleia e eles, depois tratam do processo, que é um processo relativamen-

te simples. Mas, nem precisam de projeto de arquitetura nem de especialida-

des, basta um croqui a dizer a área de implantação. Há alguns, na câmara, que 

estão devidamente licenciados, mas eu diria que são quatro ou cinco por cento 

se forem. Portanto, é a oportunidade que os proprietários têm de resolver esta 

situação e só desta forma, só se pode ultrapassar o PDM com uma declaração 

de interesse público municipal e é isto que se está a pedir à Assembleia”. -------

------- Usou da palavra o senhor membro José Granado. Disse: “Após a expli-

cação do Senhor Presidente, a minha intervenção está esvaziada mas quero 

deixar aqui a minha reflexão. Este assunto é um assunto complexo, muito 
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complexo, mesmo nos tempos que correm. Qualquer posição que a gente pos-

sa eventualmente manifestar aqui, num sentido, pode ser mal interpretada, é 

isso mesmo que eu não quero que seja feito por ninguém. Então, vou-vos fazer 

aqui uma nota introdutória sobre o assunto: quando era criança, no tempo dos 

meus avós, e se calhar alguns que aqui estão também, em casa, em cima habi-

tava-se em baixo viviam as vacas ou porcos e até serviam de aquecimento, 

mas isso eram outros tempos. E não me dei mal com isso e não tenho nada 

contra isso, mas há sempre um “mas”. O Senhor Presidente já falou disso, mas 

eu quero deixar aqui a minha opinião. Como vocês sabem, foi recentemente 

aprovada a revisão do PDM e todos nós, julgo eu, sabemos aquilo que apro-

vamos, quanto mais não seja no que respeita à instalação das explorações 

agro-pecuárias e outras e então remeto para a página nove e onze da ata da 

última Assembleia. Eu dizia: “ então agora não posso ter um galinheirozito para 

criar duas pitas e tal”. O Senhor Presidente contra argumentou: “ isso não é 

nada, é as explorações agrícolas agro-pecuárias a suinicultura e por aí fora. É 

um bocadinho complicado falar nisto porque, de certeza, que vai sair daqui 

uma impressão de que o José Granado estava contra isto, não é bem assim. 

Apoio e com um “A” grande toda e qualquer ajuda que venha a ser aprovada à 

instalação, à manutenção de todo e qualquer tipo de atividade económica no 

concelho. Nada, absolutamente nada, me move seja contra quem for, mas, daí 

a considerar o reconhecimento de interesse público municipal, estabelecimen-

tos instalações agro-pecuárias dentro das localidades junto às casas de habita-

ção e não só, penso que vai uma grande distância. Aceito e nada tenho contra 

a sua existência, e as pessoas devem colaborar mas, dentro do quadro legal 

por nós votado, questiono considerar estabelecimentos, instalações agro-

pecuárias como de interesse público tenho dificuldade”. -------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Aníbal do Rosário. Disse: “Realmente, 

com estas intervenções anteriores, fiquei com algumas dúvidas, talvez ali o 

técnico Daniel nos possa esclarecer alguma coisa ou então o Senhor Presiden-

te. É o seguinte: se nós temos que fazer isto, até ao final do ano ou até feverei-

ro do próximo ano, salvo erro foi o que o Senhor Presidente disse, então as 

pessoas que quiserem, por exemplo, para o ano instalar-se de novo, eu se me 

quero reformar e quero arranjar umas cabras, então não posso. Ou então, quer 

dizer, se eu não sou licenciado neste espaço terei muitas dificuldades burocrá-
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ticas para eu me instalar. Estou a pôr a minha pessoa, podia ter posto outra 

pessoa qualquer, mas para não falar nos outros falamos em nós próprios. Que-

remos até “brincar” um bocado com a agricultura aqui da nossa zona, quere-

mos ter um cordeiro para comermos em casa com a família, temos que nos 

instalar, temos que criar a nossa instalação própria o título de exploração. É 

que, aí, vai complicar realmente as atividades económicas do nosso concelho, 

e leva a que as pessoas digam assim: já que é tão difícil, fico a dormir em casa 

e não trabalho e a economia do nosso concelho, do nosso país, cada vez irá 

ficar para trás”. -------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o membro José Granado. Disse: “Senhor Presidente não 

haverá maneira de dar volta a isto? Por exemplo, todos nós sabemos que, em 

tempos não muito longínquos, não havia necessidade de passar licenças de 

utilização, dava-se-lhe uma isenção”. -------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse: “O senhor José Manuel 

começou a sua intervenção dizendo que é um problema complexo e muito 

bem, de facto é complexo. Eu não sei se, quando o legislador legislou, teve em 

conta todas as condicionantes e caraterísticas dos vários concelhos. Nós sa-

bemos que no nosso concelho, por exemplo, houve deliberações no sentido de 

aplicar o regime geral das edificações urbanas em determinadas localidades. 

Só a partir de mil novecentos e oitenta e dois e noutras a partir de mil novecen-

tos e noventa e dois. Por essa mesma razão, nós estamos a emitir, quando 

solicitadas, declarações de isenção de projeto em habitações. Precisamente 

fundamentando que, na localidade respectiva, o REGEU só teve aplicação a 

partir de oitenta e dois ou noventa e dois, nas localidades pelo que está isenta 

de licença de utilização. O problema é complexo numa perspetiva que eu pos-

sa analisar direi o seguinte: todas as construções do género realizadas nesses 

anos, em conformidade com a localidade, noventa a noventa e dois, noutras de 

oitenta a oitenta e dois, poderá ser emitido um documento de natureza idêntica 

porque se, por a maioria da razão, é emitido para as habitações também o de-

ve ser para esses estábulos. Esta é a minha opinião, não sei o que os técnicos 

dirão quando escreverem. A partir de noventa e dois, o REGEU foi aplicável a 

todas as localidades e temos aqui um hiato, de noventa e dois a noventa e cin-

co, que foi quando entrou em vigor o primeiro PDM, o que significa que de no-

venta e dois a noventa e cinco há ausência de legislação em termos de instru-
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mentos de gestão territorial próprios de cada concelho nomeadamente o PDM 

e, para mim, esta questão coloca-se a partir de agora, a partir de noventa e 

dois a noventa e cinco e depois até ao momento. A lei o que diz é o seguinte: 

quando nós dizemos que não é necessário grande documentação, é verdade, 

mas não é necessária grande documentação em meu entender, para aquelas 

construções que foram efetuadas na década de noventa porque o processo de 

licenciamento ainda que exigível era simples. E a lei diz o seguinte: para efeitos 

de legalização urbanística das edificações e outras operações urbanísticas que 

integrem o estabelecimento e as explorações abrangidas na discussão que 

está em causa, as câmaras municipais podem dispensar a aplicação de novas 

técnicas de construção, cujo cumprimento se tenha tornado impossível ou cuja 

exigibilidade se revele desproporcionada, aplicando-se, neste caso, as normas 

técnicas de construção vigentes à data da realização da operação urbanística 

em questão. Significa que é preciso fazer prova da data da construção, nor-

malmente há outros meios mas através da certidão das finanças, está lá o ano 

da construção, digo eu, que há outros meios, normalmente, a certidão das fi-

nanças ou a sua inscrição foi numa fase posterior. E, depois sim, esses da dé-

cada de noventa as exigências num projeto do género é muito simples, um 

croqui, um pequeno levantamento etc. Por isso é que é complexa a situação. 

Outra questão que se levanta é que nós temos, na câmara, processos de licen-

ciamento, mas nós temos processos de licenciamento para um determinado 

fim, para um determinado uso, por exemplo, apoio à atividade agrícola. Ora, o 

apoio à atividade agrícola e o licenciamento desses processos não consubs-

tancia a autorização de utilização para a atividade pecuária, é só para apoiar a 

atividade agrícola e, portanto, é preciso ter sempre muito bem presente se o 

processo de licenciamento existiu e com que caraterísticas. É por essa razão 

que se exige a declaração de interesse público municipal, claro, que é um con-

ceito que nos parece extremamente exagerado para aquilo que está em causa. 

Só que, também, nós sabemos que são estas declarações de interesse público 

municipal que se sobrepõem à legislação vigente e nomeadamente ao PDM, 

neste caso. Quando nós estamos habituados a ouvir falar nessa declaração de 

reconhecimento de interesse público municipal para grandes empreendimentos 

que se querem sobrepor à reserva agrícola, à reserva ecológica, mas é o insti-

tuto jurídico que seja uma operação simples ou não que se sobrepõe aos ins-
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trumentos de gestão territorial existentes. Esta é a situação, por isso, é que 

prevalece sobre eles. E é por essa razão que cada um desses processos deve 

ser analisado, em particular e de forma individualizada, porque eu posso estar 

perante um processo que faz prova que foi antes de oitenta e nove e que é de 

uma aldeia, por exemplo S. Joanico, e em conformidade com a deliberação da 

câmara em que o REGEU só tem aplicação a partir de noventa e dois. Dizer 

que este edifício está isento de licença de utilização, porque foi construído an-

tes da entrada em vigor do REGEU sem a necessidade de apresentar esses 

documentos. Claro que pode haver pessoas que vão contrariar esta minha po-

sição mas se ela é aplicável para a habitação, também o deve ser para outro 

tipo de construções, e, se calhar, muitas das situações serão facilitadas tendo 

em conta esta interpretação porque serão seguramente da década de setenta e 

da década de oitenta”. ---------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro José Granado. Disse: “Friso, mais 

uma vez, não quero ser mal interpretado, eu não tenho prurido nenhum de 

qualquer espécie em aceitar e votar favoravelmente aquilo que nos está a ser 

proposto. Absolutamente, até concordo e sou a favor, simplesmente não quero 

que, mais tarde, me venham a acusar de troca-tintas ou de desrespeitador da 

lei, é só isto que está em causa”. -------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Daniel Ramos. Disse: “Queria também 

esclarecer, há pouco, a pergunta do professor Aníbal: para novas explorações 

é necessário, à partida, já o parecer da câmara favorável, não podemos pedir a 

exploração sem o parecer. Como sabemos, e já foi dito por todos, isto é legis-

lação de gabinete que não deveria ter aplicação aqui na nossa zona, contudo, 

não podemos ter grande medo de considerar isto de interesse público porque 

não carece de um único parecer para licenciar a atividade, é necessário um 

parecer favorável da saúde, autoridade de trabalho, veterinário e direção regio-

nal. A câmara, embora possa emitir um parecer favorável, se houver alguma 

situação que não seja merecedora dessa licença, será detetada pelas outras 

autoridades”. ----------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Quando esta 

situação surgiu, falamos com o Centro de Gestão Agrícola, falamos com o Da-

niel, falamos com alguns proprietários, mandamos, para os presidentes de jun-

ta, a lista para que eles vissem nas suas localidades, porque a Direção Regio-
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nal de Agricultura mandou-nos a listagem das pessoas que têm licença de ex-

ploração mas que não têm licença de utilização para aquele local. Percebo o 

que diz o Aníbal, agora é assim para tudo. Isto é como em tudo, a lei, às vezes, 

vem beneficiar uns e não beneficia outros, mas isto é a lei não temos outra hi-

pótese. Agora por exemplo, em Angueira, quantos estábulos há lá pelo meio da 

aldeia? As pessoas para criar quatro ou cinco vacas, vão fazer o estábulo a 

duzentos metros. Um jovem, a partir de hoje, que queira ter uma exploração 

tem que a fazer a duzentos metros. Temos que evoluir, é o que disse o José 

Manuel, nos tempos dos avós, dos pais, eu também me lembro dos meus avós 

terem a loja dos porcos por trás de casa e os burros à frente e outros debaixo 

era assim. Mas, antes, também andávamos a pé e de burro e hoje andamos de 

carro, quer dizer ou evoluímos ou não. Esta questão é para solucionar, de uma 

vez por todas os problemas dos estábulos e as pessoas têm, aqui, uma opor-

tunidade para o resolver. Temos, aqui, uma oportunidade de resolver os pro-

blemas, não significa que a pessoa não continue a ter as galinhas ou os coe-

lhos ali perto, mas para isso não têm licença de exploração, não tem título de 

exploração para isso. Se tiver lá um cordeiro ou dois só para brincar e vai com 

ele até à horta, tem-no ali ao pé de casa, não o vão chatear por causa disso 

porque não tem licença de exploração para essa atividade. Agora, se quer ser 

um proprietário com licença de exploração, também não vai ter quatro ou cinco 

ovelhas, se quer ter os subsídios agrícolas vai ter que ter isto tudo direitinho. 

Eu não tenho dúvida que isto tem a ver com a atribuição dos subsídios e dos 

fundos comunitários que é para controlar se as pessoas cumprem ou não cum-

prem. Como é que se pode exercer uma atividade num edifício que não está 

licenciado? Na verdade, não se devia passar nada, olha vai tudo abaixo! Se 

vamos fazer isso, acabamos com o concelho, então é que há desertificação! O 

que disse o Daniel acho que é muito importante. Há outras entidades que vão 

verificar, a câmara diz para nós tudo bem, as outras entidades é que vão verifi-

car se tem as condições ou não tem. Também isto vai trazer, às pessoas, al-

guma responsabilidade no sentido de adaptarem essas instalações a novas 

exigências. Isto é como a ASAE, quando vai a um restaurante, vai a um café é 

a mesma coisa. Antigamente tinha de ter isto, hoje já tem que ter coisas dife-

rentes, tem que se adaptar, é a mesma coisa. Nós, câmara municipal, as pes-

soas que vieram pedir, a maior parte delas continuam a ter esta atividade como 
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atividade principal não é como atividade secundária, são agricultores vivem 

disto, e nós temos de ter algum cuidado nesta situação. Outras situações que 

se venham a colocar hão-de ser resolvidas pelas entidades. É uma oportunida-

de que as pessoas têm de legalizar esta situação, aliás o primeiro edital que eu 

emiti dizia lá claramente que só estávamos interessados em resolver os que 

estavam for da zona urbana, mas depois pensamos assim: mas essas já cum-

prem, e as que estão dentro noventa por cento estão dentro vão todas embora, 

não pode, então é que acabávamos com a atividade económica nas aldeias. 

Em função de cada pedido, repito, se houver já aqui histórico de uma explora-

ção que tenha problemas, queixas e tudo mais não passamos, não vem aqui à 

Assembleia porque nem aprovamos nós, não vale a pena porque enquanto a 

pessoa não se comprometer a isto e àquilo não faz sentido absolutamente ne-

nhum”. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Pelo Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosense, foram apre-

sentados os requerimentos subscritos pelos titulares das explorações pecuá-

rias e respetivas plantas de localização, dos munícipes abaixo descriminados, 

requerendo a emissão de certidão de deliberação fundamentada de reconhe-

cimento do interesse público municipal para regularização das respetivas ativi-

dades pecuárias, no âmbito da aplicação, com carácter extraordinário, do regi-

me excepcional de regularização das atividades económicas, de acordo com o 

expresso na alínea a) do nº4 do artigo 5º. Do Decreto-Lei nº 165/2014, de o5 

de novembro. 

 

------- Titulares das explorações pecuárias: 

 

- António Pires Porto, residente na Rua da Salina, n.º 3, em Angueira, contribu-

inte n.º176578188, titular da exploração n.º 1112031; 

- Maria do Rosário Pais Martins, residente na Rua de Baixo, n.º 8, em Matela, 

contribuinte n.º 123372135, titular da exploração n.º 3578094; 

- Viriato Rodrigues Bernardo, residente na Ruas das Pereiras, n.º 9, em Vilar 

Seco, contribuinte n.º159145619, titular da exploração n.º 6087204; 

- José Manuel Alves Neves, residente na Rua da Senhora, n.º 20, em Matela, 

contribuinte n.º 191972622, titular da exploração n.º 4085151; 
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- Manuel Ataíde Miranda, residente na Travessa dos Mirandas, n.º 1, em Vilar 

Seco, contribuinte n.º 273589461, titular da exploração n.º 7081746; 

- Luís Pires Vaz, residente na Rua do Palombar, em Avelanoso, contribuinte 

n.º127867929, titular da exploração n.º 3084235;  

- Manuel Abílio Guerra Martins, residente na Rua da Igreja, n.º 6, em Mora, 

contribuinte n.º 181237253, titular da exploração n.º 6027457; 

- Abílio dos Santos Vaz Pires, residente na Avenida de S, Roque, n.º 1, em Al-

goso, contribuinte n.º 199800227, titular da exploração n.º 7043144; 

- David Neves Anes Martins, residente na Rua de Santo António, n.º 6, em Al-

goso, contribuinte n.º 257834931, titular da exploração n.º 3069129; 

- José Manuel Tomé Martins, residente na Rua da Calçada, n.º 5, em Avinho, 

contribuinte n.º 133578020, titular da exploração n.º 3027409; 

- Daniel Branco Fernandes, residente na Rua do Freixo, n.º 10, em Vale de Pe-

na, contribuinte n.º 212712357, titular da exploração n.º 3106974; 

- António Amável Fernandes Preto, residente na Rua da Igreja, n.º 3, em An-

gueira, contribuinte n.º 159572355, titular da exploração n.º 6090075; 

- Maria Helena Veiga, residente na Rua Dr. Paulo Mendo, n.º 50, - 2.º andar, 

em Mirandela, contribuinte n.º 156655071, titular da exploração n.º 1120583, 

em Algoso; 

- Maria de Lurdes Dias Cordeiro, residente na Estrada Nacional, n.º 4, em Pine-

lo, contribuinte n.º 174696465, titular da exploração n.º 7027477.1; 

- António João Lopes Cordeiro, residente na Estrada Nacional, n.º 4, em Pinelo 

contribuinte n.º 193562553, titular da exploração n.º 7027360; 

- Francisco António Martins Pinto, residente na Rua do Cimo do Povo, em Jun-

queira, contribuinte n.º 147276365, titular da exploração n.º 2027094; 

- Idalina dos Anjos Santulhão, residente na Rua do Cimo do Povo, em Junquei-

ra, contribuinte n.º 147275849, titular da exploração n.º 1087192; 

- Isidro António Esteves Raposo, residente na Rua do Chapaçal, n.º 8, em Vilar 

Seco, contribuinte n.º 148628630, titular da exploração n.º 5084390; 

- Arminda de Fátima Tezo Alves, residente em Avelanoso, contribuinte n.º 

143414054, titular da exploração n.º 2084459; 

- Maria Adelaide Pires Gonçalves, residente no Largo das Olmedas, em Avela-

noso, contribuinte n.º 196231728, titular da exploração n.º 5084506; 
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- João Marcos Gonçalves Lourenço, residente no Alto do Torrieiro, n.º 1, em 

Avelanoso, contribuinte n.º 196662192, titular da exploração n.º 4082241; 

- José Caetano Afonso Ferreira, residente na Rua da Praça, n.º 4, em Algoso, 

contribuinte n.º 159586526, titular da exploração n.º 1082217; 

- Glória dos Santos Fernandes Diz, residente na Rua da Igreja, n.º 41, em Car-

ção, contribuinte n.º 123372305, titular da exploração n.º 4111849; 

- Maria Alice Fernandes Branco, residente na Rua do Freixo, n.º 10, em Vale 

de Pena, contribuinte n.º 140741453, titular da exploração n.º 6027474; 

- Delfim da cruz Branco Fernandes, residente na Rua do Freixo, n.º 10, em Va-

le de Pena, contribuinte n.º 215212762, titular da exploração n.º 6108173; 

- Ana do Espírito Santo Rodrigues Lopes, residente na Av. Do Sabor, n.º 57, 

em Santulhão, contribuinte n.º 147628385, titular da exploração n.º 4010593; 

-Isilda Maria Pires Alves, residente na Rua Direita, n.º 22, em Santulhão, con-

tribuinte n.º 112126154, titular da exploração n.º 4082057; 

- Lucília Rodrigues Bernardo, residente na Rua do Santo Cristo, n.º 40, em An-

gueira, contribuinte n.º 198289596, titular da exploração n.º 1087227; 

- José Abílio Mondragão C.C.H.DD, com sede na Rua da Fonte, n.º 3, em Ca-

çarelhos, contribuinte n.º 705314880, titular da exploração n.º 2084203; 

- Francisco Moisés Afonso Frias, residente na Rua do Toural, em Algoso, con-

tribuinte n.º 196810302, titular da exploração n.º 7084453; 

- José Francisco Madureira Vicente, residente na Rua Professor Abel Augusto 

Moreno, n.º 8, em Caçarelhos, contribuinte n.º 147401330, titular da exploração 

n.º 670113719; 

- Isabel Maria Guerra Martins, residente na Rua da Igreja, n.º 6, em Mora, con-

tribuinte n.º 211486116, titular da exploração n.º 5027483; 

- Maria da Glória Martins Tomé, residente na Av. Do Sabor, n.º 12, em Santu-

lhão, contribuinte n.º 153267801, titular da exploração n.º 3080487; 

- José Eduardo Carvalho Cordeiro, residente na Rua do Toural, em Algoso, 

contribuinte n.º 172250439, titular da exploração n.º 6108354; 

- Manuel Joaquim Padrão Martins, residente na Rua do Santo Cristo, em Cam-

po de Víboras, contribuinte n.º 142430854, titular da exploração n.º 1084989; 

-Idélia da Ascensão Frexoso Lopes Padrão, residente na Rua Direita, n.º 4, em 

Santulhão, contribuinte n.º 147376262, titular da exploração n.º 5080677; 
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- Floripe da Piedade Martins, residente na Rua da Igreja, em Matela, contribuin-

te n.º 163000115, titular da exploração n.º 1027098; 

- Maria Aldina Neto Miguel, residente na Rua da Capela, n.º 7, em Caçarelhos, 

contribuinte n.º 157404315, titular da exploração n.º 5087474; 

- José Francisco Pires Frias, residente na Rua Pena da Maia, n.º 7, em Algoso, 

contribuinte n.º 159572371, titular da exploração n.º 7103692; 

- Leopoldo José Pires Afonso, residente na Rua do Vale n.º 16, em Algoso, 

contribuinte n.º 159586380, titular da exploração n.º 3090675; 

- Amadeu Falcão Miguel, residente na Rua da Capela n.º 8, em Caçarelhos, 

contribuinte n.º 142430889, titular da exploração n.º 1084745; 

- Maria Augusta Martins João, residente na Rua da Capela n.º 8, em Caçare-

lhos, contribuinte n.º 140704400, titular da exploração n.º 1090578; 

- Eduardo Porto Neto, residente na Rua de S. Sebastião, em Angueira, contri-

buinte n.º 133697096, titular da exploração n.º 7027123; 

- Lourenço Augusto Colejo Alves, residente na Rua do Loureiro, em Angueira, 

contribuinte n.º 215026632, titular da exploração n.º 6027428; 

- Amélia Afonso Raposo, residente na Rua do Ribeiro, n.º 2, em Vilar Seco, 

contribuinte n.º 140741712, titular da exploração n.º 1091075; 

- Porfírio José Lopes Martins, residente na Rua do Ribeiro, n.º 2, em Vilar Se-

co, contribuinte n.º 140741704, titular da exploração n.º 2114655; 

- Maria de Lurdes Meirinho Dias, residente na Rua das Eiras, n.º 23, em Cam-

po de Víboras, contribuinte n.º 209059230, titular da exploração n.º 3027369; 

- Maximina de Jesus Alves, residente na Rua Direita, n.º 85, em Santulhão, 

contribuinte n.º 127824294, titular da exploração n.º 4082212. 

 

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

nhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação tendo sido aprovado 

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

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Catorze) Outros assuntos de interesse para o Mu-

nicípio. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra a senhora membro Maria Merência Machado. Disse:” 

Era só uma chamadinha de atenção para os jardins de Vimioso, já que se falou 

aqui em requalificação urbana e queremos ter a nossa terra bonita. Tenho re-
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parado, não são todos, as rotundas estão muito bonitas, foram tirados todos os 

pontos de água e eu tenho pena já uma vez me disseram que era por causa da 

contenção de custos. Mas os jardins, aqui mais próximos mais do centro mes-

mo em frente à casa da cultura, em frente ao arquivo, em frente aos correios 

estão muito abandonados. Estão cheios de arbustos que crescem assim es-

pontâneos cardos. A expressão que eu ouvi a pessoas que vieram de férias, de 

pessoas que vinham de fora, têm alguns lá para fora as rotundas que estão 

bonitas e aqui no centro parece um matagal. A palavra nem é minha eu ouvi 

isto várias vezes. Portanto, eu chamava um bocadinho de atenção para isso 

para termos aqui a vila mais bonita”.----------------------------------------------------------

------- Para responder usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: 

“Não é nada que nós não tivéssemos detetado, como sabem essa requalifica-

ção está na candidatura à regeneração urbana e o projeto foi feito por uma ar-

quiteta paisagística e, portanto, nós temos de ter algum cuidado não alterar já 

enquanto não passarem alguns anos. Em frente à casa da cultura, vamos alte-

rar no imediato, as outras o que tem lá são plantas autóctones que é hoje o que 

os arquitetos paisagísticos colocam. Têm lá os tomelos, as lavandas que há 

gente que aprecia há gente que aprecia menos. O problema é que, quando 

eles crescem agora no verão e porque tem alguma rega, evidentemente que os 

tomelos ficam muito grandes. A partir de agora, quando vier o Outono, nós va-

mos podar aquilo tudo e fica tudo limpinho, depois voltam a crescer. Mas isso 

tem a ver com o tipo de plantas que lá estão e, no projeto da arquiteta paisagís-

tica, estava isso, é evidente que nós preferimos a cor das que estão nas rotun-

das. O problema é que o projeto da arquiteta paisagística previa exatamente 

para aqueles locais aquelas plantas. Temos que deixar passar algum tempo, 

não vamos ter problemas por ter feito alterações ao próprio projeto, porque 

com todo o respeito, os arquitetos melindram-se muito, às vezes, quando lhe 

alteram os projetos, temos de ter muito cuidado é só por isso, mas é assim, se 

subirem para a zona do arquivo toda a envolvente ao arquivo até está muito 

bonita. Agora o que eles ali puseram foi a questão das lavandas, porquê? Por-

que levam menos água, têm menos manutenção. Nós gastamos, seguramente, 

em flores e em água três vezes mais numa rotunda do que gastamos naquele 

resto todo. Nós vamos fazer esse trabalho, o que, a mim, mais impacto me 

causa negativo, é mesmo em frente à casa da cultura, porque quem vai daqui 
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até lhe tira a visibilidade ao pelourinho. Isso já está a ser tratado, vamos pôr 

uma vegetação rasteirinha tipo bucho a rodear e depois flores, os amores-

perfeitos no inverno e, depois, as petúnias no verão que fica muito mais boni-

to”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro Manuel Oliveira. Disse: “A minha in-

tervenção vem um bocadinho na sequência, na intervenção da reunião anterior. 

Eu quando fiz aquela intervenção, e pedi à câmara o apoio, não foi para criticar 

nem estar contra os médicos, mas sim para fazer uma certa pressão para vir 

um novo médico para aqui, para aliviar as costas aos médicos que cá estão. Eu 

tive conhecimento, neste mês de agosto, que ali o senhor Dr. Cerqueira que foi 

um “escravo” a nível de urgências, tinha que assegurar consultas, urgências e 

tudo o mais. Eles também têm direito às suas férias, se calhar, também não me 

fiz entender, mas foi mais neste sentido de fazer mais um bocado de pressão 

para vir mais um médico para o nosso Centro de Saúde”. -----------------------------

------- 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 

______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 

 

 


