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ATA NÚMERO VINTE E UM 
 
------- ATA DA SESSÂO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E 
TREZE. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Aos vinte e oito dias do mês de Junho de dois mil e treze, pelas nove 

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

riamente a Assembleia Municipal de Vimioso, conforme ponto 1 do artigo 49º 

da lei número 169/99 de 18 de Setembro alterada pela lei 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------- 
------- Ponto Um) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------
------- Ponto Um Ponto Um) – Apreciação e Votação da ata da sessão de 
um de Fevereiro de dois mil e treze. ------------------------------------------------------
------- Ponto Um Ponto Dois) – Leitura resumida do expediente. ----------------
------- 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 
nímero:11 – Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 
três do ano contabilístico de 2013. -------------------------------------------------------- 
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:11 – Revisão ao Orçamento da Receita número 4  do ano contabi-
lístico de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Modificação 
número 11: - Revisão ao Orçamento da Despesa número 3 do ano conta-
bilístico de 2013. --------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Modificação 
número 14: - Revisão ao Orçamento da Receita número 5 do ano contabi-
lístico de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------ 
------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação da Modificação 
número 14: - Revisão ao Orçamento da Despesa número 4 do ano conta-
bilístico de 2013. --------------------------------------------------------------------------------- 
-------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação da Aplicação do 
Resultado Líquido do Exercício do ano de 2012. ------------------------------------- 
------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação da Taxa Municipal 
de Direitos de Passagem – Ano de 2014. ------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Nove) – Apreciação e Votação “ Lei das Finanças 
Locais – Artº. 20º - Participação Variável no IRS – Ano de Rendimentos de 
2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dez) – Apreciação e Votação das “ Regras Aplicá-
veis à Assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso – Lei 
nº8/2012 de 21 de Fevereiro – COMPROMISSOS PLURIANUAIS. - Autoriza-
ção Prévia da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Onze) – Outros assuntos de interesse para o 
Município. ------------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Três) – PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. ---------------------------
------- Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi dado início à sessão. 

A senhora segunda secretária verificou as presenças. Estiveram presentes os 

senhores deputados: José António Cerqueira da Costa Moreira, Heleno da 

Costa Simões, Serafim dos Santos Fernandes João, António Emílio Dias, 

Levinda de Lurdes Martins P. Penedos, Aníbal Alves do Rosário, Manuel João 

Ratão Português, José Manuel Granado Afonso, André Fernandes Ramos, 

Cédric Lopes Cheio, Sandra Manuela carvalho Vila, Ilda de Fátima Fernandes 

Martins, Manuel João Braz, Luís Manuel Tomé Fernandes, Emílio José Torrão 

Esteves, Francisco António Ataíde Lopes, José Luís de Campos Afonso, Nor-

berto Augusto Magalhães João, Tiago Manuel Fernandes Afonso, Hélder 

Domingos Ramos Pais, Arnaldo Augusto Alves Lourenço, Emídio Martins 

Domingues, José António Ramos Fernandes, Aníbal Augusto João Delgado e 

Francisco Duarte Moura Bruçó. ---------------------------------------------------------------

------- Faltaram os senhores deputados: Manuel Fernandes Oliveira, José Car-



 3 

los Vaz Gonçalves, António dos Santos João Vaz Presidente da Junta de Fre-

guesia de Carção e Manuel Pascoal Lopes Padrão Presidente da Junta de 

Freguesia de Santulhão. ------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Presidente da Câmara José Baptista Rodrigues e os senhores Vereadores 

António Jorge Fidalgo Martins e António Augusto Torrão Vaz e Jorge dos San-

tos Rodrigues Fernandes. ----------------------------------------------------------------------- 
------- Ponto Um) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------ 
------- Ponto Um Ponto Um) – Apreciação e Votação da Ata da Sessão de 
vinte e quatro de Abril de dois mil e treze. ---------------------------------------------- 
------- Estando todos os elementos na posse da ata (enviada antecipadamente) 

e não tendo havido intervenções foi colocada à votação, tendo sido aprovada 

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

------- Ponto Um Ponto Dois) – Leitura resumida do expediente. ----------------
------ Pela senhora segunda secretária foi dado conhecimento da correspon-

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

------- Ponto Um Ponto Três) – Período para intervenções. ------------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Disse: “Antes de 

intervirem tenho que dar um esclarecimento. Na quinta-feira passada fui con-

vocado pelo senhor inspector de Finanças que estava aqui nesta Câmara, em 

que me pôs três questões: a primeira questão era como eram pagas as ses-

sões desta Assembleia. Eu disse que era pago por sessão, não por reunião. 

Como nunca foram prolongados não havia nada a dizer. A segunda questão 

era qual o preço pago do custo das viagens. Informei que era a trinta e seis 

cêntimos o que estava correcto. A terceira questão, essa é que não estava cor-

recta e vamos ter de corrigir que é: os funcionários públicos quer no activo quer 

reformados têm que fazer a redução salarial (nos termos do orçamento de 

estado) salvo erro a partir de dois mil e dez. Todos os que têm vencimentos 

superiores a mil e quinhentos euros, terá que ser feita a redução nas senhas de 

presença do valor correspondente e que até agora não foi feito. O senhor ins-

pector sugeriu que todos os funcionários públicos e reformados da função 

pública que recebam mais de mil e quinhentos euros por mês, entregassem 
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uma folha de vencimento do último mês, para a Câmara fazer as respectivas 

contas, os respectivos descontos e, nesse caso, na senha de Junho seria paga 

a parte que sobrasse ou não seria paga na totalidade se eventualmente ultra-

passasse. Depois, ainda temos mais uma sessão e se iria fazer as contas. 

Questionei: imaginemos que um deputado não quer pagar ou não devolve o 

que recebeu a mais, qual é a minha responsabilidade? Ele disse: a sua res-

ponsabilidade não é nenhuma desde que informe. Eu estou a informar esta 

Assembleia. Já falei com os serviços e eles disseram que este mês iriam atra-

sar o pagamento das senhas para fazer os respectivos descontos que haja.” ---

------- Usou da palavra o senhor deputado José Granado. Deu a seguinte expli-

cação: “ A pessoa tem o vencimento e sobre esse vencimento com base na 

tabela de retenção é feita a retenção sobre esse vencimento. Qualquer prémio 

que receba ou outra subvenção sujeita a IRS que venha a receber posterior-

mente tem que juntar ao vencimento respeitante a esse mês e aplicar a taxa 

respectiva a ver o imposto que dá. Por hipótese, o senhor ganhou mil e qui-

nhentos, se a senha é setenta, já são mil, quinhentos e setenta a ser taxados. 

Há a obrigatoriedade de fazer a retenção, a empresa que pagar tem a obrigato-

riedade de fazer a retenção.” ------------------------------------------------------------------- 

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

------- Usou da palavra o senhor deputado Heleno Simões. Disse:” Queria colo-

car uma questão e ao mesmo tempo fazer um aparte acerca do Parque Ibérico 

que há tanto tempo sem se fazer investimentos. O Parque Ibérico não avança 

nem atrasa, parece-me a mim que se mantêm mais ou menos na mesma. Nós 

temos o de Vinhais que avançou, está enfim no auge da carreira, o nosso aqui 

cada vez mais parado, dá a ideia que está pura e simplesmente abandonado. 

Passamos ali para S. Joanico e nem sequer a área envolvente está cuidada o 

que é lamentável. Aquilo parece um edifício que não está em ruínas, mas pare-

ce que está ali abandonado no meio das ervas. Pergunta-se para quê que aqui-

lo serve? Várias pessoas me têm perguntado o que é aquilo? Uns dizem que é 

para os burros, outros que é não sei para quem, o que é certo é que aquilo está 

deveras abandonado, e efectivamente cheio de ervas à volta, de lixo, e parece-
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me que também tem uma porta ou uma vidraça partida, que meteram lá qual-

quer coisa a tapar e é lamentável que aquilo esteja assim porque cada vez que 

há uma sessão fala-se no Parque Ibérico, há mais investimento, mais dinheiro 

gasto, e desculpem a expressão, mas não se vê nada feito. Estamos agora 

aqui com mais obras, mas as que estão, daqui a pouco tem que se voltar a 

remodelar tudo o que se tem feito anteriormente porque já lá vão uns anos e as 

coisas vão-se deteorando. Não sei se vale a pena tanto investimento quando a 

coisa que está a avançar tão lentamente tão devagarinho que não chega a lado 

nenhum. É dinheiro gasto da autarquia e parece-me que sem resultados à vis-

ta.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Tem toda a razão quando fala do atraso, mas não se deve a nós. Deve-se ao 

país que foi encontrado moribundo, como dizia ontem um senhor das finanças, 

um grande economista. O país está moribundo e há situações que de facto se 

atrasam. E este também é um atraso. Nós estamos à espera de mais obras 

para o Parque. Atrasou-se de facto alguma coisa, que neste momento já vai ser 

adjudicado ou já foi adjudicado e vão-se iniciar as obras. E é esta a situação 

mas quem está mais com o Parque Ibérico é o Vice-Presidente. E ele vai res-

ponder.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” Relativamente à ques-

tão levantada, acho que o senhor deputado devia ficar satisfeito, porque na 

informação diz adjudicação da empreitada ou seja, vamos agora dar-lhe nova-

mente andamento. As coisas são muito claras: já fez em Abril um ano que 

estava tudo pronto para fazer a adjudicação. E dissemos aqui várias vezes, 

não adjudicamos enquanto não tivermos financiamento. Já temos. Temos 

financiamento para a Porta da Rota da Terra Fria e portanto aquela porta que 

lá está com um plástico é de propósito, porque o edifício vai ficar acoplado 

àquele. Ou seja, vai haver ligação entre o edifício e o novo que vai ser cons-

truído e só ainda não foi adjudicado o Complexo do Burro Mirandês (é assim 

que se chama a candidatura que foi feita ao programa PROVER) porque a lei 

dos compromissos não nos permite fazer tanta adjudicação ao mesmo tempo. 

Basta ver o resumo diário da tesouraria temos lá um milhão e quinhentos mil 

euros à ordem. E não podemos usar esse dinheiro em função da lei dos com-

promissos, se não teríamos feito essa adjudicação. Tal como, no próximo mês 
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de Julho, esperamos fazer a adjudicação do Centro Interpretativo das Minas de 

Argozelo porque temos financiamento. Agora há uma coisa que nós não faze-

mos, não nos pomos a fazer obras sem saber se temos o dinheiro. Até porque, 

disse aqui várias vezes, já ficamos, passo a expressão, “chamuscados” quando 

foi da Escola EB 2,3 que andamos aqui um ano, estávamos a fazer a obra, 

tínhamos dinheiro e não podíamos pagar porque não vinha o contrato de finan-

ciamento. Felizmente foram assinados e presentes em reunião de Câmara os 

contratos de financiamento para essas três obras. No total é um investimento 

de cerca de um milhão de euros. Em Serapicos queremos recuperar duas 

casas, uma delas está adjudicada, e a outra também podia ser adjudicada, se 

tivéssemos componente financeira. Essas não estão a ser financiadas, mas 

temos alguma folga financeira que nos permite iniciar já a recuperação de uma 

casa. Há lá ervas é verdade, nós temos andado em primeiro lugar, porque é 

uma obrigação legal, a limpar todas as bermas das estradas municipais. Esse 

trabalho é prioritário. Quando o tractor passar ali a limpar as bermas, como 

aconteceu em anos anteriores, limpará esse recinto onde está construído aque-

le edifício em madeira. Também dizer que este parque ambiental não tem 

nenhuma analogia com o Parque Biológico de Vinhais. São coisas completa-

mente diferentes. E eu recordo-lhe que o Parque Biológico de Vinhais já mais 

de dez ou doze anos que foi iniciado ou muito mais do que isso, já há muitos 

anos. Agora nós queremos e vamos concretizar o Parque Ibérico Natureza e 

Aventura. Tivemos que encontrar financiamento, como encontramos, para a 

primeira fase, já o encontramos para a segunda fase. Quando tivermos as 

infra-estruturas que nos permitam fazer um trabalho adequado no Parque Ibéri-

co, ele será feito. Quando, hoje aparece na informação escrita do senhor Pre-

sidente adjudicação da empreitada do Parque Ibérico, esta tem a ver com a de 

Serapicos que já foi adjudicada. Informar também, não está nesta informação 

porque foi na última reunião segunda-feira, que foi adjudicada por cerca de 

seiscentos mil euros o novo edifício que vai surgir relativamente ao que lá está. 

Portanto, boas noticias, o Parque Ibérico vai novamente retomar o seu proces-

so normal. Se calhar já podia estar acabado mas como o financiamento não 

veio houve atrasos, nós não podemos arriscar quando não temos o dinheiro 

garantido.” -------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Cédric. Disse:” Ainda relativamente à 
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informação escrita do senhor Presidente gostaria de obter mais esclarecimen-

tos relativamente ao ponto número um: ponto da situação da revisão do PDM 

Plano Director Municipal. Relativamente a este último assunto que o Dr. Heleno 

frisou a adjudicação da empreitada do Parque Ibérico da Natureza Turismo e 

Aventura de Vimioso, portanto saber o valor da adjudicação e a que empresa 

foi adjudicada. Relativamente ao ponto número dois execução da empreitada 

para reconversão de imóveis no concelho, readaptação de um jardim-de-

infância em Santulhão também obter mais esclarecimentos, que adaptações é 

que estão a ser feitas e para que fins.” ------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Relativamente ao PDM 

houve uma reunião a semana passada e o senhor Vice-Presidente vai explicar 

a situação. Relativamente à adjudicação do edifício do Parque Ibérico foi na 

última reunião de Câmara, o valor da adjudicação é de cento e quinze mil euros 

e foi à firma Fernando Marujo. Relativamente ao jardim-de-infância de Santu-

lhão era um edifício que estava sem utilidade nenhuma foram feitas lá três sui-

tes, essas suites vão ser aproveitadas para a Santa Casa da Misericórdia. À 

partida ainda não se falou nisso mas a intenção é essa, para a Santa Casa da 

Misericórdia ter ali mais três quartos para poder de certa forma, numa questão 

de necessidade, numa questão de famílias que vêm a passar algum tempo. 

Será cedido à Santa Casa da Misericórdia tal e qual como foram cedidas as 

escolas. Já cedemos bastantes escolas do concelho às associações de caça. 

Essa vai ser cedida à Santa Casa da Misericórdia já com as três suites instala-

das.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” relativamente à revi-

são do PDM (Plano Director Municipal) o processo está a decorrer. Se fosse-

mos pelo que está no concurso já devia ter terminado. Mas, nós sabemos 

como é este processo da revisão do PDM, prolonga-se durante vários anos. 

Não é uma situação exclusiva de Vimioso, até porque pela responsável da 

CCDR o nosso plano até está no ritmo normal. Dar-lhes a informação que na 

passada terça-feira eu próprio acompanhado da engenheira Sónia Maria e do 

engenheiro Gonçalo Alves tivemos uma reunião na CCDRN com representan-

tes do ICNF, portanto dois representantes do ICNF e um representante da 

DRAPTM, ou seja da agricultura. Estivemos a analisar as cartas quer de REN 

quer de RAN para os poder confrontar com a definição dos perímetros urbanos. 
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A informação que temos é que já se fez vário trabalho de campo pelo técnico 

da Direcção Regional de Agricultura do Norte que vem de Braga e que veio 

substituir um colega que entretanto se aposentou. O PDM está a decorrer, 

enquanto não houver novo PDM, que está em revisão, aplica-se o PDM actual. 

O próximo PDM vai trazer muitas mais restrições do que o actual porque as 

normativas do governo a nível do ambiente e a nível de perímetros urbanos 

são muito mais restritivas nesse ponto. O que nós estamos a fazer é evidente-

mente encontrar aqui um meio-termo e essas reuniões servem exactamente 

para isso mesmo. Em síntese o plano está a decorrer com a normalidade, ape-

sar dos atrasos que é análogo a todos os PDM que estão em revisão”. -----------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Granado. Disse:” Na comunica-

ção escrita, ponto dois, estão aqui referidas várias obras que foram feitas e 

especifica concretamente aqui, ali e acolá. Muito bem. Mas há referência à 

execução da empreitada de beneficiação de arruamentos no concelho, execu-

ção da empreitada de requalificações urbanísticas no concelho. Logo a seguir 

vem outra vez execução da empreitada de requalificação urbanística no conce-

lho – Largo do fundo em Santulhão. Isto não justifica os dois pontos anteriores. 

Parece-me excessivamente vago. Gostava que me esclarecessem melhor 

sobre isto, faz-me lembrar o etc, etc, quando não se tem mais nada para dizer.” 

------- Para esclarecer usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” a 

questão que aqui se coloca é que na empreitada apareceu só mesmo a desig-

nação genérica. Tem toda a razão. Execução da empreitada de beneficiação 

de arruamentos no concelho respeita a Matela, está a ser calcetado o largo de 

Matela e a rua que vai do largo até à Igreja. Execução de empreitadas e requa-

lificações urbanísticas no concelho, foram várias: Pinelo, envolvente da escola 

primária, Vale de Pena um pequeno largo que está à entrada de Vale de Pena 

que está requalificado, e também pequenas requalificações em Caçarelhos. 

Agradeço essa questão porque de facto não está aqui tão especificado e por-

tanto, trata-se exactamente dessas requalificações.” -----------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Passaremos aos 

ponto dois ponto dois, ponto dois ponto três e ponto dois ponto quatro que 

serão discutidos em conjunto e obviamente votados em separado. ----------------- 

------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:11 – Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 3 
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do ano contabilístico de 2013. --------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:11 – Revisão ao Orçamento da Receita número 4 do ano contabi-
lístico de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:11 – Revisão ao Orçamento da Despesa número3 do ano contabi-
lístico de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” De facto os três pon-

tos da ordem de trabalho são complementares entre si. Plano Plurianual de 

Investimentos estamos a introduzir uma nova acção que trata da requalificação 

da rede escolar que é orçamentada em cento e dez mil euros. Porquê esta 

necessidade? Como sabem estão praticamente concluídas as obras na Escola 

EB 2,3. Sabem também que se tratou de uma requalificação. Numa requalifica-

ção do edifício por bem mais específico e concreto que seja o projecto há sem-

pre coisas que aparecem que não estavam previstas ou é uma porta ou é uma 

janela ou um corredor e há lá várias situações que no momento em que se 

estava a executar a obra tiveram que ser executadas obrigatoriamente sob 

pena de a obra não poder avançar. Isso foi também assumido pelo executivo 

em reunião de câmara para lá de outros pequenos trabalhos que ainda é preci-

so fazer quer no interior quer no exterior. O que está pronto é necessário 

obviamente contratualizar estes trabalhos que foram feitos pelo empreiteiro e 

obviamente pagá-los. Não tendo rubrica no plano não podemos fazer essa 

adjudicação e daí a necessidade de colocarmos agora em plano e daí haver os 

cento e dez mil euros de receita e haver os cento e dez mil euros de despesa, 

que correspondem exactamente a essa nova rubrica relativa à requalificação 

da rede escolar”. -----------------------------------------------------------------------------------

------- Interveio o senhor deputado Cédric. Disse:” Relativamente a este ponto 

gostava de o ver mais esclarecido por parte do executivo, porque não percebi. 

Portanto, temos um reforço ao nível do PPI na requalificação da rede escolar. 

Depois, no ponto número quatro, a modificação número onze, os mesmos cen-

to e dez mil euros, da administração pública, administração local continente. 

Portanto, há aqui um reforço de cento e dez mil também. Gostava de ver mais 

bem esclarecido este ponto”. -------------------------------------------------------------------

------- Novamente no uso da palavra o senhor Vice-Presidente disse:” Vou repe-
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tir novamente: as obras da escola EB 2,3 foi uma empreitada financiada quer 

por fundos comunitários quer pelo Ministério da Educação que rondou cerca 

dos oitocentos e quarenta mil euros. Numa empreitada destas não é fácil nós 

conseguirmos fazer um projecto e medições completamente rigorosas porque 

não é um edifício novo, estamos a requalificar o que existe. Durante os traba-

lhos dessa empreitada houve a necessidade de fazer outro tipo de trabalhos 

que justificassem os que estavam em projecto. E ainda há necessidade de 

complementar outros que lá estão. Por exemplo, a rampa de acesso ao pavi-

lhão gimnodesportivo um corredor no piso inferior de ligação entre o refeitório e 

o chamado centro escolar do primeiro ciclo. Outro tipo de tratamento no telhado 

do polidesportivo. Os nossos técnicos e os técnicos da empresa chegaram à 

conclusão que era necessário para que a obra ficasse melhor, fazer esses tra-

balhos. Esses trabalhos não podiam ser na altura contratualizados porque não 

estavam contabilizados só podíamos contabilizar no final. Porque há outros 

pequenos trabalhos que ainda têm que ser complementados, e nós não pode-

mos estar a pagar esses trabalhos sem os contratualizar, para os contratualizar 

temos de ter essa rubrica no plano. Então estamos a inserir no Plano Plurianual 

de Investimentos uma nova acção que é essa requalificação da rede escolar. E 

qualquer acção que esteja no plano tem de ter fonte de financiamento, que aí 

está na receita dos cento e dez mil para depois se puderem gastar esses cento 

e dez mil. É essa a questão que aqui está”. -----------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João. Disse:” Só para acres-

centar ou fazer mais um esclarecimento ao senhor deputado Cédric. Quem 

está na escola está dentro dos meandros das obras. Para além do que o 

senhor Vice-Presidente referiu há lá uma sala que foi aproveitada porque se 

torna mais funcional até para as crianças que frequentam a escola nomeada-

mente os do ensino especial com cadeira de rodas foi necessário fazer essas 

adaptações. Só depois de estar no terreno é que houve necessidade de tornar 

mais funcional as obras de requalificação e adaptação. Esses cento e dez mil 

euros que aí estão provavelmente não vão chegar, porque ainda há lá mais 

outras requalificações, embora não estejam nesta empreitada, que vai haver 

necessidade de as fazer. Concretamente a entrada da retaguarda da escola, 

há lá dois muros de suporte a duas plantas que mais dia menos dia, se vier um 

Inverno rigoroso podem desabar. São esses pormenores que às vezes nós não 
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temos hipóteses de contabilizar numa empreitada e depois surgem no dia a 

dia”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Terminada a discussão acerca destes pontos, passou-se à votação dos 

mesmos, Todos eles foram aprovados por maioria com as abstenções dos 

senhores deputados: Heleno Simões, Cédric Cheio, Levinda dos Penedos e 

Manuel João Brás. Colocados à votação em minuta, foram aprovados por una-

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

------- O senhor Presidente da Assembleia informou que os pontos: ponto dois 

ponto cinco e ponto dois ponto seis seriam apresentados e discutidos em con-

junto sendo que, a votação ocorreria separadamente. ---------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:14 – Revisão ao Orçamento da Receita número 5 do ano contabi-
lístico de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:14 – Revisão ao Orçamento da Despesa número 4 do ano contabi-
lístico de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------
------- Introduziu estes pontos o senhor Vice-Presidente. Disse:” Trata-se de 

alterações na receita e na despesa do orçamento. Como podem verificar vai 

haver um acréscimo na receita do IMI de cento e cinquenta mil euros. Diz o 

orçamento de estado que o acréscimo das receitas do IMI nas autarquias locais 

terão de ser utilizadas para pagar dívidas em atraso, que não é o nosso caso, 

felizmente não temos dívidas em atraso, ou para abater nos empréstimos ban-

cários. Portanto a nossa Câmara Municipal vai abater, para lá do normal que 

vai fazendo ao longo do ano das amortizações e juros, mais na dívida. Entram 

cento e cinquenta mil euros saem cento e cinquenta mil euros, receita / despe-

sa”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Granado. Disse:” Estou muito 

bem recordado quando foi que discutimos aqui o orçamento para o ano de dois 

mil e treze em que eu questionei que eventualmente as receitas do IMI estaria 

sobrevalorizada, efectivamente enganei-me, não estava. Mas também se 

enganou quem orçamentou. Agora simplesmente o IMI não tanto do fruto da 

avaliação que aumentou, foi mais fruto da taxa que tínhamos que passou de 

zero dois para zero três. No entanto mesmo assim agora neste aqui penso que 

não vamos atingir este objectivo, não são mais de cento e cinquenta mil euros. 
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Penso que, pelos dados que eu tenho serão trezentos e cinquenta mil euros, é 

a liquidação que foi feita para o concelho de Vimioso no ano de dois mil e treze 

de tudo o que está. Cento e cinquenta mil euros parece-me um bocadinho de 

mais. Se quiserem tem disponível o orçamento na repartição de finanças de 

Vimioso podem tirar lá algumas dúvidas.” --------------------------------------------------

------- Novamente no uso da palavra o senhor Vice-Presidente disse:” muito 

obrigado senhor deputado agradeço essa informação. Esta é para já a informa-

ção que os serviços vão dispondo. Obviamente que se trata de planos. E como 

depois podem verificar quando nós olhamos para as taxas de execução, uma 

coisa é que é pago outra coisa é do que é executado. Sabemos perfeitamente 

que pode haver esta discrepância. Também me lembro quando falou na ques-

tão do IMI que eu disse que muitas vezes nós temos que entre “aspas” jogar 

aqui com as receitas e com as despesas porque como estamos muito depen-

dentes das receitas do estado e dos fundos comunitários para os nossos pla-

nos, obviamente que temos de encontrar aqui formas de financiamento que por 

vezes não se concretizam. Agradeço esse esclarecimento e darei informação 

aos serviços”. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

senhor Presidente da assembleia colocou cada um dos pontos à votação. Pon-

to dois ponto cinco foi aprovado por maioria com a abstenção do senhor depu-

tado José Granado. Ponto dois ponto seis foi aprovado por maioria com as abs-

tenções dos senhores deputados: Levinda dos Penedos e José Granado. Colo-

cados à votação em minuta ambos os pontos foram aprovados por unanimida-

de. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação da Aplicação do 
Resultado Líquido do Exercício do ano de 2012. -------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Disse:” É um docu-

mento de prestação de contas essencialmente contabilístico que apresentando 

resultados positivos importa tomar opções quanto ao tratamento contabilístico a 

dar. Em consequência das opções que a lei permite, deliberou-se em reunião 

de câmara transferir na proporção mínima de cinco por cento do resultado 

líquido do exercício para a conta cinquenta e sete reservas legais, e mater o 

remanescente na conta cinquenta e nove resultados transitados. Este é um 

procedimento que tem vindo a ser cumprido ao longo dos últimos anos em con-
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formidade com a informação dos serviços técnicos que julgam o mais adequa-

do. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Uma vez que não houve intervenções o Senhor Presidente da Assem-

bleia colocou o ponto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade e em 

minuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação da Taxa Municipal 
de Direitos de Passagem – Ano de 2014. ------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Disse:” À semelhan-

ça de anos anteriores surge a taxa municipal de direitos de passagem que tri-

buta as comunicações electrónicas numa área geográfica do concelho. Impõe-

se a deliberação por parte da Assembleia Municipal da respectiva taxa sendo 

que em anos anteriores tem sido determinado o valor de zero vírgula vinte e 

cinco por cento. Constitui receita do município e a informação relativamente ao 

ano de dois mil e doze o valor, digamos assim, recebido pelo município importa 

em seiscentos e vinte e um euros e cinquenta e dois cêntimos. Portanto não é 

uma taxa que onere muito quem utiliza as comunicações electrónicas.” -----------

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

cou o ponto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade e em minuta. ----- 

------- Ponto Dois Ponto Nove) – Apreciação e Votação “ Lei das Finanças 
Locais – Art.º 20º - Participação Variável no IRS – Ano de Rendimentos 
2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Disse:” O tema em 

discussão desde alguns anos que deixou de ser obrigatório apresentá-lo à 

Assembleia Municipal. No entanto e sendo susceptível de interpretações dife-

rentes nós temos todo o gosto em apresentá-lo e aceitar a discussão que ele 

originar na Assembleia Municipal. É certo que o executivo municipal acompa-

nha de mais perto a actividade desenvolvida pelo mesmo na área social. Basta 

lembrar que esta intervenção na área social existe, é uma realidade desde a 

infância até ao ensino superior. Desde o apoio à educação, o apoio alimentar, 

um conjunto de incentivos que se dirigem a todos os munícipes, como o prémio 

bebé do ano. Em concreto as refeições escolares servidas no estabelecimento 

de ensino, o apoio na aquisição dos livros, o apoio nos transportes, no ensino 

superior mas também e em resultado da aprovação desta Assembleia Munici-

pal o regulamento de apoio a estratos sociais desfavorecidos nomeadamente 
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melhorias no âmbito da habitação. Ultimamente somos chamados, com mais 

frequência, a prestar este tipo de apoio social. São estes argumentos que con-

tinuam a justificar, cada vez uma preocupação maior, e que fundamentaram 

que os cinco por cento de participação no IRS revertam a favor do município 

tendo sido aprovado em reunião de câmara neste sentido”. --------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Manuel Granado. Disse:” O 

senhor Vereador Torrão foi muito claro e eu gostei da explicação dele, mas no 

entanto não me satisfaz. E não me satisfaz porquê? Porque da explicação que 

aqui temos, temos três hipóteses. A câmara no seu entender optou pela a) 

apesar da explicação do senhor Vereador Torrão eu optaria pela b) e dividia a 

coisa pelos contribuintes. Porque apesar da crise e por aquilo que nos tem sido 

informado aqui, a câmara pelos vistos respira saúde económica e financeira. 

Portanto dividir estes cinco por cento pela câmara e pelos contribuintes não me 

pareceria mal, sim senhor isso podia ser mas vai diminuir receitas da câmara 

mas iria beneficiar os contribuintes pagadores que são eles quem paga os 

impostos directamente”. -------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Tenho que res-

peitar a opinião do deputado José Granado, mas é isto que tem acontecido no 

concelho de Vimioso sempre. E a razão porque eu sempre me desculpei foi 

que em Vimioso a maioria dos vencimentos é pequena, e é paga uma impor-

tância baixa em IRS. Há de facto alguém que efectivamente tem ordenados 

maiores e vão ser esses que vão ser prejudicados e vão ajudar os outros. É 

uma questão de solidariedade. No nosso distrito há dois concelhos apenas que 

fizeram isso, todos os outros concelhos é cinco por cento. Mas não é porque a 

maioria decidiu assim, embora goste sempre de estar com a maioria. É uma 

questão de gestão, quando efectivamente nos escolheram a nós para gerir o 

nosso concelho foi com intenção de olhar para o nosso concelho. Olhar para a 

nossa câmara e ver em termos económicos qual é a forma melhor de poder 

ajudar o concelho. Entendemos que seria assim e todas as posições que temos 

tomado é nesse sentido que o estamos a fazer, e foi essa intenção que na reu-

nião de câmara foi aprovada”. -----------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Granado. Disse:” Senhor Presi-

dente eu concordo consigo como concordei com o senhor Vereador Torrão. 

Simplesmente essa dos vencimentos grandes ou pequenos, para mim não 
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pega, porque este IRS é fruto do desconto das pessoas que têm o domicílio 

fiscal em Vimioso. São munícipes de Vimioso. Eles descontam não é para 

quem não vive cá, e isso se calhar seria uma maneira de chamar outras pes-

soas para cá. Vimioso dá um incentivo a quem tiver o domicílio fiscal lá que até 

nos dará alguma coisa que nós retemos e ainda vamos receber algum. Não é 

que eu proponha isso, mas seria se calhar de bom-tom que assim se fizesse. 

Agora vem me dizer que só Vila Flor, salvo erro, é que fez isso, mas nós não 

temos que seguir os outros. Nós temos que pensar pela nossa cabeça, agora a 

maioria é cinco por cento para todos, mas aí também depende da situação que 

a câmara tem. Têm-se dito aqui e tem sido passada a mensagem de que a 

câmara de Vimioso está bem económica e financeiramente”. ------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Nós já há muito 

tempo que fazemos isto não há dois anos nem três nem quatro, desde que esta 

lei vigora nós optamos sempre por esta taxa. Nós não seguimos ninguém, nós 

próprios entendemos que devia ser assim. Agora o quererem vir para cá as 

pessoas só se lhe derem, eu acho que devem vir para ajudarem o concelho. 

Hoje, pelas estatísticas que havia em mil novecentos e noventa e sete, já não 

existia diziam que estava moribundo. Não. Nós se calhar fomos o concelho no 

distrito que mais postos de trabalho criou, em proporção, estatisticamente. 

Espero bem que podemos continuar a fazer isso, e é preciso ter algum cuidado 

com a gestão que se faz num concelho, é como na nossa casa, é nesse senti-

do que nós optamos por isso. E é por isso que eu digo, nós não seguimos nin-

guém, somos nós próprios com a nossa gestão com o andar devagar mas 

andar com alguma consistência”. -------------------------------------------------------------

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

Francisco Bruçó. Disse:” Venho essencialmente aqui para discordar na totali-

dade do meu amigo Granado por uma razão muito simples. Esta é a verdadeira 

lei do Robin Wood, porquê? Porque há sempre coisas velhas que eu ainda uso 

hoje. Porque os que mais descontam eram aqueles que mais iam receber. Eu 

acho que esse dinheiro a câmara optou pela opção a) muito bem, na minha 

opinião, porque é um incentivo para ajudar os mais pobres. Se calhar se a 

câmara não recebesse esse dinheiro e não fosse para a opção a) teria maior 

dificuldade em fazer o regulamento, em apoiar os pobres, em apoiar as crian-

ças a nível alimentar, em apoiar os estudantes universitários que já têm vindo 
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aqui a trazer louvores à câmara municipal, que conseguiram tirar uma licencia-

tura porque a câmara os apoiou. Portanto eu até acho que essa verba é o tal 

motor de arranque para a câmara apoiar essas pessoas, portanto têm o meu 

apoio total e absoluto. Eu sou daqueles cidadãos do concelho de Vimioso que, 

recuso-me a receber os meus cinco por cento e faço questão que revertam a 

favor dos pobres”. ---------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Cédric. Disse:” Esta questão relativa 

à participação variável do IRS causa sempre discussão na Assembleia Munici-

pal. Já sabemos qual é a posição ao longo dos últimos anos do executivo e 

penso que também é conhecida a posição da bancada do Partido Socialista. O 

deputado José Granado disse que iria pela opção b e obteríamos por aí o 

meio-termo, concordo plenamente com ele. E vou mais longe proponho que 

estes cinco por cento revertam na totalidade para o contribuinte. Não aceito a 

justificação do senhor Presidente da Câmara, que diz que só os grandes ven-

cimentos é que são tributados, não é verdade. Os nossos pequenos empresá-

rios também o pagam e portanto não têm grandes salários, nem grandes ren-

dimentos sabe Deus e sabem eles como chegam ao final do mês para pagar as 

suas contas. Acho que era uma medida de apoio à fixação de pessoas no nos-

so concelho, era uma medida positiva a esse apoio. Relativamente à fixação 

vimos que o senhor Presidente acabou de intervir que está muito satisfeito com 

a evolução do concelho ao nível da fixação de pessoas. Nós não estamos, 

acho que há um grande trabalho a ser feito no futuro. As estatísticas, não sei 

em que estatísticas é que o senhor Presidente se baseia, que eu vejo nas ruas 

é de completa desertificação do concelho de Vimioso, completa e crescente 

desertificação. Está por isso na altura de mudar esta prática do executivo e as 

mudanças servem mesmo para isto, para mudar. Não continuarmos sempre a 

fazer as mesmas coisas, é necessário verificarmos mudanças, e esta é uma 

pequena mudança que é necessário implementar aqui no nosso município. Só 

mais uma pequena questão. Não pensem que eu não sou sensível, como o 

ano passado que fui aqui acusado que não sou sensível às questões sociais. 

Sou. Obviamente que sou. E dou os meus parabéns ao município sempre que 

intervém na acção social dos nossos munícipes, é louvável essa atitude e é 

louvável essa prática. Não estou contra isso. Obviamente que não. Agora não 

podemos desculparmo-nos com essa acção social para nós taxarmos os nos-
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sos contribuintes. É mais cinco por cento numa fase da vida do país em que os 

impostos sobem de forma galopante. Portanto se é necessário cortar noutras 

despesas para o apoio social, corte-se. Corte-se noutras despesas que são 

supérfluas, corte-se em festas da alegria, corte-se nos gastos exorbitantes que 

se fazem nas festas da vila. E essas verbas sim dedicá-las ao apoio social. 

Não esta”. -------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da câmara. Disse:” Eu já disse o 

que tinha a dizer e há coisas que eu até não respondo.” -------------------------------

------- Para responder, usou da palavra o senhor Vereador Torrão. Disse:” Por 

muito que diga que tem sensibilidade social sinceramente em todas as inter-

venções e da forma como o faz só resulta insensibilidade social. Mas, eu com-

preendo que a sua postura seja essa porque não tem acompanhado nem 

conhece essa realidade deste nem doutros concelhos nessa área. Se fosse 

confrontado no dia a dia com algumas questões que surgem, se me permite eu 

também não o interrompi. O seu comportamento manifesta essa insensibilidade 

porque estamos a falar de pessoas que necessitam no dia a dia de ajuda”. ------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” Até o tom em que o 

senhor deputado Cédric fez a sua intervenção, em clara campanha eleitoral, 

manifesta insensibilidade social. Se tomássemos uma medida destas seríamos 

acusados de eleitoralismo estamos exactamente a seguir o rumo que seguimos 

até agora”. -------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Heleno Simões. Disse:” Já sabemos 

que isto pode ser discutido mas não é modificado. A Câmara decidiu está deci-

dido. Mas já que o trouxeram à Assembleia vamos dar a nossa opinião. Todos 

os anos se tem discutido este tema, todos os anos há discordância, toda a gen-

te sabe qual é a minha opinião pessoal. Não combinamos nada mas a bancada 

do PS pelos vistos tem a mesma opinião. Do PSD sabemos que o Presidente 

da Junta de Vimioso tem opinião contrária. Agora, espero que o senhor Presi-

dente quando diz que os dois e meio por cento a devolver aos contribuintes 

não cativam ninguém para o concelho, espero que ele não esteja a pensar que 

os mil euros que dá aos bebés registados em Vimioso, não nascidos, mas 

registados em Vimioso, que também não estejam a contribuir para a fixação de 

pessoas. Porque se efectivamente os dois e meio por cento não contribuem, se 

calhar os mil euros também não. Não estou a dizer que os mil euros são mal 
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dados, atenção. Até defendi que dessem mais dois mil às pessoas que fiquem 

a residir no concelho. Agora esta tem sido a minha opinião ao longo do tempo. 

É claro que eu já uma vez desafiei aqui a Assembleia que as pessoas que tan-

to defendem que devem ser os cinco por cento, provavelmente a maioria vão 

fazer a sua declaração de impostos fora do concelho. E eu gostava que as 

pessoas que residem cá é que devem dar essa opinião, quem faz as declara-

ções fora deste concelho devia estar calado”. ---------------------------------------------

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

Francisco Lopes. Disse:” Realmente é pena só termos o IRS que nos dá esta 

vantagem, também podíamos ter na luz, somos grandes produtores, também 

temos o imposto de selo que abrange muito a nossa zona, por muitas razões e 

também vai embora. Concordo em pleno com a decisão da Câmara. Dou os 

parabéns porque ela tem feito chegar mais e melhor qualidade de vida a muitas 

crianças. Ainda na outra semana, na sexta-feira, tinha umas crianças, fui inti-

mado pela a GNR que tinham que ir para a rua, não tinham água já a tinham 

cortado, tinham a luz e não tinham casa. E penso que é derivado a este 

pequeno incentivo, que no fundo é um pequeno incentivo, que não é só da 

entidade empregadora mas também das entidades patronais. É um imposto 

que vem muito dos empresários que estão colectados em nome individual, que 

é também uma grande receita que vem, ou seja a maior parte desta receita 

vem das entidades que estão colectadas em nome individual. No entanto eu 

agradecia enquanto autarca deste concelho que pelo menos, tenho lá ainda 

uma família que são oito elementos que não têm casa de banho, vivem numa 

área de trinta e cinco metros quadrados, têm uma divisão onde é que vivem 

irmãos, é um assunto que eu já tenho debatido ao longo dos anos. Gostava 

realmente que esta família fosse de imediato assistida neste poder social. 

Também tenho lá outro casal que é o Milão que vive com a mãe já de idade, 

também numa pequena casa onde não tem casa de banho. Não tem casa de 

banho e é muito difícil de acesso ao local onde essas pessoas vivem, vivem 

numa baixa onde nem os veículos lá chegam”. -------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da câmara. Disse:” Eu acho que às 

vezes perdemos tempo em coisas que efectivamente têm interesse, e nós 

temos todo o interesse em fixar aqui as pessoas. E temos demonstrado isso 

desde o terreno para habitação própria para jovens, desde os terrenos para a 
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zona industrial, desde o subsídio de nascimento, tudo isso. Mas estamos aqui a 

discutir o quê? Se dividir sessenta e cinco mil euros por cinco mil habitantes 

são treze euros. Com esses treze euros nós podemos ajudar muita gente na 

globalidade, está a perceber. Eu falo por mim, cada um fala por si e cada um é 

responsável por si próprio. Para mim três e dois são cinco, quer dizer, faço con-

tas, e às vezes perde-se tempo em situações que nos parece que haverá coi-

sas mais importantes, mas é sempre bom a gente falar nessas coisas.” ----------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” Se nós formos a ver 

actas dos anos anteriores as discussões são exactamente as mesmas. Portan-

to, são respeitáveis todas as opiniões e por isso é que há municípios que 

tomam posições diferentes. Esta tem sido a nossa e é essa que queremos 

manter. Relativamente ao senhor Presidente da Junta de Argozelo penso que 

ele estava a dizer que era favorável à decisão da câmara para poder apoiar 

socialmente. E de facto a freguesia de Argozelo é justamente a freguesia onde 

temos feito mais intervenção em termos de conforto habitacional como sabe. A 

questão que referiu da casa de banho quero-lhe dizer que só não foi resolvida 

mais cedo porque o senhor Presidente se tinha comprometido a tratar da pape-

lada que é necessária, e só a entregou há menos de uma semana. A câmara 

tem sido ágil e rápida a atender essas situações sociais e todas aquelas que 

surjam e não é se calhar só com este dinheiro que dá para suportar isso tudo. 

Não é só com esta participação variável do IRS, dos cinco por cento, que é 

receita do município que dá para isto tudo. Nós já estamos a ir muito além des-

tes sessenta e cinco mil, estes sessenta e cinco ajudam mais um bocadinho, 

obviamente que ajudam. Mas, não chegam para todas as situações que nos 

vão chegando e que dia a dia vão aumentando. Nós estamos muito atentos a 

todas as referências ou indicações que nos façam relativamente à questão do 

apoio social. Nunca nenhum vereador seja nosso seja da oposição se opôs a 

qualquer intervenção deste género. Porque são situações emergentes e 

necessárias e estamos aqui como estado para servir os cidadãos”. ----------------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Granado. Disse:” Eu não quis 

de maneira nenhuma contestar o apoio social que a câmara está a dar. Desde 

já tem todo o meu apoio e se calhar podia ir mais além, pelos vistos as neces-

sidades são muitas. O que eu quis dizer simplesmente nem é se é muito 

dinheiro, se é pouco dinheiro, se é canalizado para aqui ou se é canalizado 
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para ali. É tudo uma questão de opção, eu se calhar optava por outra solução, 

só isso, mais nada”. ------------------------------------------------------------------------------

-------Terminada a discussão, pelo senhor Presidente da Assembleia foi coloca-

do o ponto à votação tendo sido aprovado por maioria. Votaram contra os 

senhores deputados Levinda dos Penedos, José Granado, Heleno Simões e 

Cédric Cheio. Absteve-se o senhor da Assembleia, José Cerqueira. Colocado à 

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

------- Ponto Dois Ponto Dez) – Apreciação e Votação das “Regras Aplicá-
veis à Assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso – Lei 
nº8/2012 de 21 de Fevereiro – COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Autoriza-
ção Prévia da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” Como sabem estamos 

a muito pouco tempo de abrirmos as termas. Vamos celebrar um contrato com 

uma empresa no sentido de ser ela a responsável pelo estudo médico - hidro-

lógico. Sublinho aqui que este estudo médico - hidrológico é obrigatório por lei 

para que no final dele a Direcção Geral de Saúde possa atribuir ou não o alvará 

ao complexo termal. Atendendo à necessidade desse estudo médico - hidroló-

gico vai haver, obviamente, despesas com esse estudo. Essas despesas serão 

ao longo de vinte e quatro a trinta meses, pode ser mais pode ser menos em 

função do andamento de todo este processo. Tratando-se de despesa que se 

prolonga por mais de um ano financeiro, como sabem tem que se trazer a esta 

Assembleia a votação ou a aprovação destes compromissos plurianuais. E é 

isso exactamente que trazemos aqui, tal como o trouxemos quando aprovamos 

o plano e o orçamento para o ano corrente em Dezembro para outras rubricas 

transportes escolares, AGS tratamento de águas e afluentes, portanto um con-

junto de outras despesas que também são plurianuais e têm que ter a aprova-

ção da Assembleia Municipal de acordo com a lei. E é isso que aqui se traz, 

são setenta e cinco mil euros que serão digamos, subdivididos por estes vinte e 

quatro a trinta meses para pagar exactamente à empresa que será composta 

obrigatoriamente por médicos, para fazerem este estudo médico hidrológico 

das termas de Vimioso.” -------------------------------------------------------------------------

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

Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação. Foi aprovado por maioria 

com as abstenções dos senhores deputados Heleno Simões, Cédric Cheio, 
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Levinda dos Penedos e Manuel João Brás. Colocado à votação em minuta foi 

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

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

Disse:” Eu gostava que me fosse mais bem informado sobre a obra do museu 

mineiro, se possível”. -----------------------------------------------------------------------------

------- Para responder usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse.” Relati-

vamente ao Centro Interpretativo das Minas de Argozelo tal como do Parque 

Ibérico Natureza e Aventura, duas das obras foram candidatadas ao PROVER. 

O Parque Ibérico Natureza e Aventura duas obras ao PROVER da Terra Fria, 

isto é através da Associação de Municípios da Terra Fria, e o Centro Interpreta-

tivo das Minas de Argozelo também uma candidatura ao programa PROVER 

mas do PROVER da Terra Quente através da Resíduos do Nordeste que tam-

bém nos associamos a essas candidaturas. Dizer-lhe que a obra está financia-

da felizmente, é financiada a oitenta por cento exactamente como as outras 

obras do PROVER. E só não foi já adjudicada porque a lei dos compromissos 

não nos permite, ou seja esgotamos os compromissos para o mês de Junho, 

adjudicamos só, não vem aqui porque foi na última reunião a da Porta da Rota 

Terra Fria, porque é o volume maior porque estamos a avaliar se tem ou não 

que ir para visto do Tribunal de Contas e como atrasa mais foi essa que adjudi-

camos. Mas durante o mês de Julho esperamos que os compromissos os fun-

dos disponíveis de acordo com a lei dos compromissos nos o permitam. Esta-

mos em crer que sim. Queremos adjudicar essa obra. Contactamos a empresa 

que ganhou o concurso público, uma empresa de Coimbra, e já nos oficiou que 

não estava interessada em fazer a obra. Entretanto contactamos a empresa 

que está em segundo lugar, e a empresa que está em segundo lugar está inte-

ressada em fazer a obra que custará neste caso, mais trinta e nove ou quaren-

ta mil euros. A segunda proposta era mais alta que a primeira. De qualquer das 

formas como temos financiamento não deixaremos de adjudicar a obra. ----------

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

Francisco Bruçó. Disse:” No fundo era para reforçar um convite que vocês vão 

receber, dia sete de Julho a Junta de Freguesia de Vimioso vai realizar a sua 

festa anual, e seria com imenso prazer que receberíamos a vossa presença de 
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todos. Fica aqui o convite e é com imenso prazer que vos recebemos na Ponte 

de Caçarelhos / Vimioso no parque de merendas da Junta de Freguesia de 

Vimioso”. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Cédric. Disse:” Só uma questão rápi-

da, uma interpelação ao executivo: informar-nos se há já mais algum desenvol-

vimento ou alguma informação relativamente ao encerramento do Centro de 

distribuição dos CTT. Se já houve mais alguma reunião com a administração 

dos CTT e em que ponto estamos relativamente a essa questão”. ------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Não houve 

mais nenhuma reunião e não houve mais desenvolvimento, há a mesma situa-

ção da última vez”. --------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel João Português. Disse:” 

Falamos há bocadinho nas Termas da Terronha. É realmente uma mais valia 

para o concelho, esperamos que a qualidade medicinal das águas seja aquilo 

que se espera. Agora queria perguntar ao executivo a obra está feita e agora? 

Quais são os próximos passos? Já agora uma coisa isto era só para ser dito na 

última reunião, mas hoje temos tempo. Senhor Presidente está a terminar a 

sua vida autárquica aqui no concelho como Presidente de Câmara. Há doze 

anos que trabalhamos juntos eu como membro da Assembleia o senhor como 

Presidente da Câmara. Antes não nos conhecíamos. Queria deixar aqui uma 

palavra não pela obra porque essa tem vindo a ser debatida em todas as ses-

sões, toda a gente a conhece, mas pela sua postura, pelo seu relacionamento 

com todos nós e com os munícipes. Senhor Presidente foi um gosto trabalhar 

consigo. Muito obrigado”. -----------------------------------------------------------------------

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

às termas foi uma obra que, de facto, demorou muito tempo e houve outras que 

eu gostaria que estivessem também a terminar e mal estão iniciadas que é 

aquilo que eu tenho na garganta, que é a barragem mini-hídrica que entendo 

que está o problema resolvido. Mas estamos a falar das Termas, as Termas 

vão continuar como até aqui com os estudos. As águas já do tempo dos mou-

ros que dizem que são boas, agora é uma questão dos tratamentos que vão 

ser feitos que vão atestar o sucesso daquelas águas. Aquilo que eu quero dizer 

é que nós estamos a pensar abrir já dia quinze de Julho as termas. Oxalá que 

os profissionais e os técnicos que vão trabalhar ali façam um bom trabalho, de 
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forma que as termas sejam para o nosso distrito e sejam também em termos 

locais e nacionais um bom exemplo para a cura de doenças. E mais uma vez 

lhe agradeço as suas palavras, a minha postura é aquela que tive sempre ao 

longo da vida e quero continuar a ter. Há alturas em que as pessoas têm um 

tratamento outras vezes outro mas acho que as coisas têm corrido bem, e 

espero bem que continuem a correr”. -------------------------------------------------------- 

------- Ponto Três) PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. -----------------------------
------- Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------- 

------- E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas treze horas 

da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada irá ser assi-

nada pela Mesa da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

__________________________________ 

O 1º Secretário da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O 2º Secretário da Assembleia Municipal 

____________________________________ 
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