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ATA NÚMERO VINTE 
 
------- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL 
E TREZE. --------------------------------------------------------------------------------------------  
------- Aos vinte e quatro dias do mês de Abril 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 dos Documentos de 
Prestação de Contas do ano financeiro de dois mil e doze. ---------------------- 
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação do Relatório de Ges-
tão do ano financeiro de dois mil e doze. -----------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Análise Eco-
nómico-financeira do ano financeiro de dois mil e doze. --------------------------
------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Certificação 
Legal das Contas do ano financeiro de dois mil e doze. ---------------------------
------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação da Consolidação de 
Contas do ano financeiro de dois mil e doze. -----------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Seis Ponto Um) – Apreciação e Votação da Certifi-
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cação Legal das Contas Consolidadas do ano financeiro de dois mil e 
doze. -------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação da Utilização do 
Saldo da Gerência de dois mil e doze. ---------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:7 – Revisão ao Orçamento da Receita número 2 do ano contabilís-
tico de dois mil e treze. ------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Nove) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:9 – Revisão ao Orçamento da Receita número 3 do ano contabilís-
tico de dois mil e treze. ------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dez) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:9 Revisão ao Orçamento da Despesa número 2 do ano contabilís-
tico de dois mil e treze. ------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Onze) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:9 – Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 2 
do ano contabilístico de dois mil e treze. -----------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Doze) – Apreciação e Votação do Inventário do 
Património Municipal. --------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Treze) – Apreciação e Votação do Projecto de 
Regulamento de Utilização do Complexo Desportivo de Vimioso. -------------
------- Ponto Dois Ponto Catorze) – “ Vimioso 2003” – Actividades Artesa-
nais e Turísticas de Vimioso, E.M. – Nomeação / Designação do Fiscal 
Único a soc. Fátima Pereira & Carlos Duarte – SROC e como suplente a 
soc. Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados – SROC Lda. ------------------
------- Ponto Dois Ponto Quinze) – Apreciação e Votação do Relatório de 
Gestão 2012 da “Vimioso 2003” – Atividades Artesanais e Turísticas de 
Vimioso, E.M. --------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dezasseis) – Apreciação e Votação do Relatório e 
Parecer do Fiscal Único 2012 da “Vimioso 2003” – Atividades Artesanais e 
Turísticas de Vimioso, E.M. ------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dezassete) – Apreciação e Votação da Certifica-
ção Legal das Contas 2012 da “Vimioso 2003” – Atividades Artesanais e 
Turísticas de Vimioso, E.M. ------------------------------------------------------------------
------- Ponto Três) – PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. ---------------------------
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------- 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, Manuel Fernandes Olivei-

ra, 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 Fer-

nandes, Emílio José Torrão Esteves, Francisco António Ataíde Lopes, José 

Luís de Campos Afonso, Maria Odete Castro, Tiago Manuel Fernandes Afonso, 

António dos Santos João Vaz, Arnaldo Augusto Alves Lourenço, Manuel Pas-

coal Lopes Padrão, Emídio Martins Domingues, José António Ramos Fernan-

des, Aníbal Augusto João Delgado e Francisco Duarte Moura Bruçó. --------------

------- Faltou o senhor deputado José Carlos Vaz Gonçalves e o senhor Hélder 

Domingos Ramos Pais, Presidente da Junta de Freguesia de Matela. -------------

------- 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 pala 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. -----------------------

------- O senhor Presidente da Assembleia, deu as boas vindas ao novo mem-

bro da Assembleia Manuel João Braz, estando certo que o seu contributo será 

proveitoso e valioso para esta Assembleia. ------------------------------------------------ 

------- 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. ------------------------------------------------------
------- Estando todos os elementos na posse da ata (enviada antecipadamente), 

após algumas correcções, foi colocada à votação, tendo sido aprovada por 

maioria, com a abstenção da senhora representante da Junta de Freguesia de 

Caçarelhos Maria Odete Castro, por não ter estado presente. -----------------------

------- 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. ------------------------
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------- Interveio o senhor deputado Heleno Simões. Colocou duas questões. 

Primeira: Qual o ponto de situação do Parque Ibérico Turismo e Aventura aten-

dendo a que há instalações a degradarem-se e não parecem estar a ser utili-

zadas? Segunda: Qual o ponto de situação das Termas da Terronha designa-

damente para quando a sua abertura? ------------------------------------------------------ 

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

Relativamente às termas, o Dr. Heleno, já teve uma reunião connosco, sabe, 

mais ou menos, aquilo que efectivamente estamos a pensar. Houve um peque-

no atraso na piscina. O Dr. Pedro Cantista entendeu que aquela piscina não 

seria o melhor para as funções que irá desempenhar, e as correcções provoca-

ram atrasos. Temos uma reunião para o dia sete de Maio (convido o senhor 

Presidente da Assembleia, Dr. Cerqueira e o Dr. Heleno porque temos todo o 

interesse em colaborar com o Centro de Saúde na qualidade dos médicos) no 

mês de Maio ou Junho poderá começar a funcionar, é a ideia que eu tenho”. ---

------- Ainda para responder usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” 

Relativamente à questão do ponto da situação do Parque Ibérico, como sabem, 

a primeira fase do Parque Ibérico foi concluída já há algum tempo. Houve equi-

pamentos que foram instalados entre Serapicos e S. Joanico. Como é do 

conhecimento desta Assembleia apresentamos candidatura ao programa 

PROVER (fundos comunitários) através da Associação de Municípios da Terra 

Fria, para a obra fundamental ao funcionamento do parque centro de recepção 

aos visitantes em S. Joanico. É um edifício que vai ficar acoplado àquele que 

está no cruzamento de S. Joanico, bem como o picadeiro e as chamadas 

boxes para os burros. Já podíamos ter feito a adjudicação faz agora um ano. 

Acontece é que ainda não foi desbloqueada a aprovação da candidatura do 

PROVER. Está na mesma situação, também a aguardar aprovação ou a assi-

natura do contrato de financiamento, o Centro Interpretativo das Minas de 

Argozelo. A Câmara não pode estar a iniciar as obras sem ter a certeza do 

financiamento, porque são valores muito elevados. Temos a verba disponível, 

como já viram quando apresentamos o Plano, para assumir a comparticipação 

nacional que serão os vinte por cento. Atendendo à experiência que já temos 

com o que aconteceu com a escola, e os problemas que tivemos, que nunca 

mais vinha o contrato de financiamento, não fazemos a adjudicação da obra 

nem fazemos o auto de consignação dos trabalhos enquanto não tivermos na 
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nossa posse o contrato de financiamento”. ------------------------------------------------

---------------------------- Usou da palavra o senhor deputado Cédric Cheio. Disse:” 

Decorreu no fim-de-semana passado a Feira da Rosquilha em Argozelo que 

comemora o aniversário de elevação da aldeia de Argozelo à categoria de vila. 

Notei a ausência, na sessão de encerramento, do executivo da Câmara Muni-

cipal de Vimioso, o que do meu ponto de vista é lamentável. Questionei o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia se tinha havido convite ao executivo 

e ele disse-me que sim. Acho lamentável a todos os níveis, acho uma descri-

minação e penso que uma coisa serão as relações pessoais com a Junta de 

Freguesia, outra coisa, bastante diferente, são as relações institucionais”. -------

----------------------- Respondeu o senhor Presidente da Câmara, tendo dito que 

“no concelho há várias feiras, ainda há pouco tempo houve a feira de pão de 

Caçarelhos. Estive em Caçarelhos como estive na Feira da Rosquilha em 

Argozelo. Da mesma forma que o fiz em Caçarelhos fi-lo em Argozelo. Não sei 

o que queria mais”. -------------------------------------------------------------------------------

------------------------- Usou da palavra o senhor deputado José Manuel Granado. 

Colocou o seguinte assunto:”ouvi e li na comunicação social que estava previs-

to o encerramento dos CTT aqui em Vimioso. Gostava de saber se há alguma 

informação a dar. Hão-de ter certamente informação privilegiada sobre isso. 

Outra questão é esta: como é que vai a plantação da vinha pela cooperativa de 

Sendim? -------------- Para responder usou da palavra o senhor Presidente da 

Câmara. Disse:” Relativamente à vinha nós cedemos os terrenos à cooperativa 

de Sendim e eles andam a fazer a plantação. Está tudo desmatado e parece 

que já estão a plantar o bacelo”. --------------------------------------------------------------

---------------------------Também para responder usou da palavra o senhor Vice-

Presidente. Disse:” De facto saiu na comunicação social através do Partido 

Comunista Português (vem no mensageiro de Bragança) que se previa o 

encerramento da estação dos Correios em Vimioso e em Vila Flor. Já tínhamos 

ouvido alguns rumores, em conversas que vamos tendo todos os dias com as 

pessoas, com o pessoal dos correios e, a informação que tínhamos é que, a 

exemplo do que já aconteceu em Murça e em Vila Flor, em que o centro de 

distribuição do correio o de Vila Flor foi concentrado em Carrazeda, e o de 

Murça foi concentrado em Alijó poderia o mesmo acontecer aqui. Imediatamen-

te oficiamos para os CTT para o Dr. Fernando Maia e Dr. Carlos Gonçalves. O 
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Dr. Fernando Maia é o Director da zona norte e o Dr. Carlos Gonçalves é o 

Director desta área, penso que do distrito de Bragança dos CTT. Reuni com 

eles na passada sexta-feira, a nosso pedido, e tiveram a gentileza de vir aqui. 

Colocamos-lhe todos os inconvenientes que, um eventual encerramento do 

centro de distribuição, poderia causar ao concelho. A informação que eles nos 

deram é que já tinha acontecido em Murça em Alijó além de outras regiões do 

país. Opusemo-nos frontalmente a este encerramento. O que é este centro de 

distribuição? É o camião chegar aqui deixar a correspondência e os carteiros 

saírem de Vimioso para o concelho. O que eles pretendem, e disseram que 

isso poderia vir a acontecer no segundo semestre, é que o camião vá a Miran-

da do Douro e os carteiros saiam de Miranda do Douro para o concelho de 

Vimioso. É isso que eles têm previsto. Nunca se falou no encerramento do pos-

to dos correios, embora eu lhes tenha mostrado as nossas reservas que atrás 

de umas coisas vêm as outras. Fizemos-lhe ver que temos muitas dúvidas 

sobre a redução de custos. Não sei se fica mais caro dois carteiros terem de 

sair de Miranda do Douro e depois terem de voltar a Miranda do Douro quando 

acabarem a sua volta ou o camião vir aqui a Vimioso. Também nos disseram 

que não tinha a ver com redução de pessoal. Claro que tem porque vemos 

todos os dias os CTT a despedirem pessoal! O que nós vemos claramente é 

que eles vêem com a intenção de racionalizar tudo isto porque, como sabem, 

os CTT estão em processo de privatização. Querem tornar apetecível aos pri-

vados ter uma máquina menos pesada na empresa. Fizemos-lhes ver tudo 

isso, fizemos-lhes ver que a qualidade do serviço vai diminuir consideravelmen-

te. Contra-argumentaram dizendo que não. Disseram que também já têm con-

trato com um particular no concelho de Vimioso que faz a distribuição urgente, 

tipo estafeta. Também lhes dissemos que, se não tem sido a Câmara Municipal 

a comprometer-se com a Junta de Freguesia de Argozelo a colocar um funcio-

nário da Câmara Municipal em Argozelo, hoje não havia CTT em Argozelo. 

Porque, os quatrocentos e oitenta euros que os CTT pagam à Junta de Fre-

guesia não chegava para custos de consumíveis, de luz fundamentalmente, e 

para a limpeza. Se hoje os CTT também funcionam em Argozelo, na sede da 

Junta de Freguesia, foi porque a Câmara Municipal se comprometeu a pôr lá 

um funcionário. Também lhes fizemos ver que a qualidade do serviço, vai dimi-

nuir. Disse-lhes claramente isto: quando o meu avô era vivo e queria mandar 
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uma carta para os filhos eram os netos que lha escreviam porque ele não sabia 

escrever. Hoje os avós que estão nas aldeias já não têm os netos ao pé deles 

nem os filhos, e portanto muitas vezes, e ainda hoje, é o carteiro que resolve 

muitos problemas a essas pessoas. Mais, se vier uma carta registada, o cartei-

ro com a pressa que tem de andar a distribuir não vai saber se o senhor está 

no café, ou se está na casa do vizinho. Deixa lá o recibo e a pessoa que venha 

a Vimioso levantá-la, com todos os entraves que isto coloca. Acho que eles não 

estão sensibilizados para isto. Também lhes dissemos, sem querer pôr em 

causa os nossos vizinhos de Miranda do Douro, achamos que Vimioso é muito 

mais central. Em termos de centralidade, em termos de distância, mesmo que o 

camião deles venha pelo IC5, de Mogadouro a Vimioso ou de Mogadouro a 

Miranda, a distância é exactamente a mesma. Portanto, não percebemos o 

porquê disto, que não vai trazer nem redução de custos nem qualidade do ser-

viço. Foi uma reunião muito cordial mas acesa na troca de palavras. Expres-

samos toda essa nossa preocupação, e agora o que nós podemos fazer é, jun-

to da direcção, do Presidente dos CTT mostrar-lhe também este nosso desa-

grado, na certeza de que começa a ser muito complicado porque é o que está 

a acontecer em todo o país. Concluo dizendo que não se notará muito a ques-

tão do centro de distribuição mas, enfraquecendo, as coisas acabam por mor-

rer. Estamos preocupados com isso e acho que todos devemos estar unidos na 

defesa desse serviço, porque é um serviço público, aliás tem mais de quinhen-

tos anos a empresa dos CTT. Não faz sentido que se abandone o interior desta 

forma como se pretende fazer”. ---------------------------------------------------------------

----------------------------------------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim 

João. Disse:” Na sequência do que o Dr. Cédric veio aqui expressar relativa-

mente à feira da rosquilha em Argozelo, queria apenas esclarecer duas coisas: 

primeiro o senhor Presidente da Câmara esteve presente no evento bem como 

o senhor Vereador Torrão Vaz. Mais, no dia da abertura também esteve lá o 

senhor Vice-Presidente da Câmara. Por isso, a feira da rosquilha não teve falta 

de ninguém da Câmara. Teve sim falta, porque no dia dos discursos o senhor 

Veiga, membro da Junta de Freguesia, chamou várias pessoas ao palco, várias 

entidades e o senhor Dr. Cédric que é membro da Assembleia, e na qualidade 

da função que exerce fazia todo o sentido que estivesse também presente e 

que até pudesse dar umas palavras ao povo da terra dele, não o fez. Recusou 
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precisamente essa situação. Depois também dizer-lhe que o senhor Presidente 

da Junta (devia explicar isso) já disse que não foram convidados atempada-

mente para os discursos nem para a abertura. Nestas coisas devemos ser 

sempre avisados atempadamente. É pena que as pessoas estejam no local e 

não representem a entidade a que pertencem e a função que exercem”. ---------

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

Freguesia de Argozelo, senhor Francisco Lopes. Disse:” Quero informar que, 

em Vimioso, no próximo dia seis entre a Associação Comercial e a Direcção 

geral de Finanças iremos fazer uma apresentação sobre documentação de 

transportes e comunicação electrónica isto é, aquilo que directamente se cha-

mam guias de transporte. Era bom que os presidentes de junta fizessem che-

gar a mensagem aos comerciantes e aos agricultores. Aí eles podem tirar 

todas as suas dúvidas. Embora a lei entre já no dia um, só foi possível chegar-

mos aqui ao concelho dia seis. Aqueles comerciantes e agricultores que não 

poderem estar aqui dia seis, poderão estar em Argozelo no dia dez às vinte 

horas, onde será explicado também todos estes pormenores. Se houver algum 

presidente de junta que ache que esta formação deve ser dada na terra que me 

informem e eu chamarei o técnico que é o Dr. Domingues que dá estas forma-

ções, e iremos às localidades que vocês acharem”. -------------------------------------

----------------------------------------------- Usou da palavra o senhor deputado Cédric. 

Disse:” Nós já estamos habituados a que o Dr. Serafim João, aqui neste plená-

rio, assuma sempre a defesa do executivo. O executivo nem precisa de se 

defender, mas o Dr. Serafim João encarrega-se de fazer essa tarefa. Ainda 

bem que o faz! Relativamente áquilo que disse, ao facto do secretário da Junta 

de Freguesia de Argozelo me ter chamado para ir ao palanque, e não ter ido, 

primeiro dizer-lhe que eu estava lá, estive lá no sábado e estive lá no domingo. 

Em segundo lugar, não fui convidado para lá estar, estava lá apenas como 

cidadão da vila de Argozelo como estarei sempre. Não preciso de convites. E 

em terceiro lugar, antes de se iniciar a sessão de encerramento da feira da 

rosquilha, o senhor Presidente da Junta de Freguesia disse-me: depois sobes 

ao palco, vou-te chamar ao palco, és membro da Assembleia Municipal. Res-

pondi-lhe: não, não faz sentido eu ir ao palco, o que é que vou lá fazer! Disse-

lhe mesmo: não sou desses. Portanto, não percebo a sua crítica e se quer 

assumir a defesa do executivo primeiro informe-se melhor”. --------------------------
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------------------------------------------------------------ Novamente no uso da palavra o 

senhor deputado Serafim João. Disse:” Senhor deputado Cédric, é um prazer 

defendê-lo a si, defender-me a mim e defender toda a gente que vive neste 

concelho de Vimioso. O senhor disse e disse muito bem que não foi convidado. 

Nem precisa de o ser porque é de Argozelo. Agora, a mim não me assiste o 

direito de entrar numa iniciativa se não for convidado. Como cidadão posso, 

como representante duma entidade não!” --------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

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

António Santos. Disse:” Não há razão de se trazer aqui a feira da rosquilha. 

Tive a oportunidade de presentear e de felicitar o meu amigo Francisco Lopes. 

Tive o prazer de estar na abertura da feira porque fui convidado, embora ver-

balmente, aliás escuso essas coisas! Tive oportunidade de felicitar o Francisco 

Lopes dizendo-lhe que em minha opinião aquela que passou foi a melhor feira 

da rosquilha de sempre. Foi visível que houve solidariedade penso eu de todas 

as instituições de Argozelo e fora de Argozelo, porque se a memória não me 

falha, e eu estive presente em todas as feiras da rosquilha, quer no acto de 

abertura quer no acto de encerramento, foi aquela em que eu vi mais standers 

de exposição. Portanto, a este propósito só me resta felicitar a junta pela forma 

como decorreu, porque de facto correu muito bem. Foi visível o empenhamento 

da junta e de todas as instituições no sentido de que corresse bem. Penso que 

este assunto está encerrado. A propósito do encerramento dos correios em 

Vimioso, gostaria de dar um esclarecimento. Por vias travessas correm escla-

recimentos dos funcionários dos CTT que nos informam que têm instruções, os 

carteiros, (não sei se isto corresponde em toda a verdade ou não) no sentido 

de devolver toda a correspondência que não tenha o endereço completo. Quer 

isto dizer: nome, rua, número e código postal. Ora isto é grave que aconteça 

nos meios rurais! É normal que seja exigido no meio urbano como Lisboa, Por-

to, Coimbra, Bragança e por aí fora. Agora, nos meios rurais onde toda a gente 

se conhece ou pelo nome ou pela alcunha, é inadmissível que haja instruções, 

quer oficiais quer formais ou informais, para que os carteiros devolvam toda a 

correspondência que não tenha o endereço completo. Deve a autarquia cha-

mar e fazer esta observação junto da direcção dos correios porque isto é gra-

víssimo. Isto já resultou em prejuízo de muitos pensionistas que acabaram por 
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ver a sua pensão suspensa. Sabem que quando uma pensão é devolvida ao 

Centro Nacional de Pensões, o beneficiário da pensão é de imediato dado 

como morto quase sempre. Para reiniciar o pagamento é necessário desenvol-

ver todo um procedimento legal que justifique a atribuição da pensão. Tudo isto 

demora meses e muitas vezes sabemos que os nossos idosos não recebem 

mais que duzentos euros mensais! Tudo isto demora meses e as pessoas atra-

vessam algumas dificuldades para poderem sobreviver. Ainda relativamente 

aos idosos, sabem que nos últimos dois meses se tem verificado uma confusão 

consequente da obrigatoriedade de apresentar a declaração de IRS, a todos os 

idosos a todos os pensionistas que recebam duzentos e cinquenta e três euros 

mensais de rendimento. Toda a gente é obrigada a apresentar declaração de 

IRS. Acho que aí pecamos um pouco todos por defeito, porque devíamos estar 

atentos, e eu contra mim falo dou a mão à palmatória. Tem-se desenvolvido um 

trabalho mais ou menos meritório em Carção, mas devíamos ter estado atentos 

a não permitir que a confusão se instalasse no nosso reino, no reino da gente 

mais velha, dos reformados. É sabido que vai haver muita gente que vai pagar 

a multa por não apresentar declaração de IRS. Não tenhamos dúvidas sobre 

isso. Outra questão que também importa salvaguardar é a obrigatoriedade de 

apresentar a declaração de início de actividade nas finanças a todos aqueles 

que recebem qualquer subsídio, qualquer compensação. Mais uma vez aqui 

falhamos, falhamos redondamente, porque também aqui não estávamos aten-

tos e não prestamos os esclarecimentos necessários. Fomos eleitos para mais 

alguma coisa do que vir só para aqui discutir se a feira da rosquilha foi boa ou 

má, se está presente o Presidente da Câmara, se não está! É grave o que se 

está a passar em termos de previsão de consequência porque daqui podem 

resultar algumas situações em prejuízo dos nossos agricultores e dos nossos 

idosos que são obrigados a colectar-se”. --------------------------------------------------- 

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

que fique tudo claro relativamente à feira da rosquilha, nós fomos contactados 

pelo senhor Presidente da Junta, salvo erro, no dia três ou quatro de Abril, pela 

primeira vez, para prestar colaboração possível. Chegamos a ter na agenda 

cultural na capa o cartaz da feira da rosquilha mas tiramo-lo porque não 

sabíamos se a Junta de Freguesia a ia realizar ou não. Não tínhamos essa 

informação. Todo o apoio logístico que a Junta de Freguesia solicitou foi dado 
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atempadamente. Até estiveram lá funcionários da Câmara os dois dias da feira 

da rosquilha como acontece em todo o lado. Telefonou-me o senhor Presidente 

da Junta de Freguesia a solicitar a retro escavadora para abrir umas valas por-

que havia uma prova TT. Disse-lhe que não porque a prova TT não estava 

devidamente licenciada. Se houvesse algum acidente, como houve oito ou 

quinze dias antes lá em Argozelo com uma prova licenciada, que foi lá o heli-

cóptero buscar uma pessoa ferida, depois era a Câmara que era cúmplice em 

pactuar com a execução de provas que não estavam devidamente licenciadas. 

Foi só por esse motivo. Não podemos pactuar com estas situações como se 

deve compreender. Eu estive na abertura com todo o gosto, estive lá vi a mini-

banda vi os feirantes. O senhor Presidente e o meu colega vereador estiveram 

lá no domingo na parte da tarde quando puderam lá estar. O próprio senhor 

Presidente da Junta reconheceu junto de mim que não tinha convidado for-

malmente o senhor Presidente da Câmara. Se o quiser aqui reiterar que o diga. 

Relativamente aos correios, e isto de facto é mais importante, também na reu-

nião com a direcção dos correios, informei-os, que está a haver, como dizia o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção, muitos problemas relati-

vamente à entrega do correio. Hoje praticamente já todas as localidades têm os 

nomes das ruas e os números. O que acontece é que nesses serviços, sejam 

eles quais forem, essas moradas e esses números das pessoas não foram 

actualizados, e quando vem a correspondência não tem o número e volta para 

trás. Mas os correios têm a responsabilidade de se irem também actualizando. 

Ainda me lembro, e todos nos lembramos, de o carteiro conhecer todas as 

pessoas da aldeia quando os correios no mundo rural era mais ou menos está-

vel. Conheciam as pessoas todas, conheciam as alcunhas, conheciam os 

nomes, se a carta não ficava no António ficava na irmã porque até sabiam que 

o António estava no estrangeiro e era a irmã que ficava com ela. Neste 

momento é extremamente complicado. Sensibilizei-os e apelei que deveria 

haver aqui um tempo de transição até isto não estar tudo nos registos destes 

serviços. Até lhes disse: falem com os Presidentes de Junta, que se calhar 

eles, a maior parte deles, não são obrigados, mas ficarão com a correspondên-

cia desde que não seja registada, obviamente, e entregá-la-ão aos seus desti-

natários. Isto é mesmo ao despacha, não há aqui a relação de proximidade e 

pessoal que havia com as populações. Deixou de existir. Isto é grave, porque 
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os correios demitem-se também desse papel social como empresa pública que 

ainda são. Também têm essa função social e demitem-se. Quer dizer, são a 

mais antiga com quinhentos anos e agora querem fazer exactamente o contrá-

rio daquilo que fizeram até aqui. Relativamente ao apoio aos agricultores dizer 

o seguinte: toda a informação é sempre útil e nunca peca por excesso. Lembro 

que a Câmara Municipal colaborou com o Centro de Gestão Agrícola em ses-

sões de esclarecimento para os agricultores, e o auditório esteve cheio relati-

vamente à problemática dos subsídios e de se colectarem, e depois houve uma 

reunião penso que promovida pela CAP no NERBA e mais uma vez a Câmara 

Municipal disponibilizou todo o transporte para quem quisesse ir ao NERBA e 

ter esse esclarecimento sobre a obrigatoriedade de os agricultores se colecta-

rem puderem ter essa informação. São informações muito técnicas e temos de 

ter algum cuidado da forma como o fazemos. Relativamente ao IRS, eu sei que 

na Junta de freguesia de Carção fez um trabalho meritório ao ajudar as pes-

soas, sei por exemplo que na junta de freguesia de Algoso também prestaram 

serviço às pessoas e também nós na Câmara Municipal, aqueles que nos o 

solicitaram fizemo-lo, ajudamos”. -------------------------------------------------------------

--------------- 

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

to aos CTT, como em qualquer empresa, há bons e maus funcionários. Tenho 

inclusivamente a informação que há carteiros a distribuir o correio, se não tiver 

a morada e o número, as cartas já nem saem do posto dos CTT. É lamentável. 

Quanto aos problemas do IRS e IVA eu não queria trazer para aqui problemas 

de assuntos profissionais, mas qualquer informação que alguém queira, estou 

completamente disponível para, particularmente, ou em qualquer lado, os for-

necer. Quanto à obrigatoriedade para apresentar a declaração do IRS é se 

ultrapassar os quatro mil, cento e quatro euros”. -----------------------------------------

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

Francisco Bruçó. Relativamente aos correios disse:” A Câmara Municipal de 

Vimioso cada dois meses envia duas mil seiscentas e oitenta e tal cartas, cor-

respondentes aos recibos da água. De início, por exemplo, há quatro meses 

atrás, vieram devolvidas mil e tal cartas. Falei com o chefe dos correios aqui de 

Vimioso, disse-lhe que isso não podia ser. Levei-lhe exemplos de cartas que 

levavam número de porta e que eram devolvidas, das tais que não saíam da 
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estação. Isto porquê? Houve colegas nossos, presidentes de junta, que decidi-

ram colocar numismática nas portas. Ao colocar numismática nas portas alguns 

deles mudaram as ruas, o que era a Rua de Baixo passou a ser a rua de N. 

Senhora da Conceição, por exemplo. Foi feita uma sensibilização junto dos 

carteiros e eu posso-vos dizer que das quatrocentas e oitenta cartas que vie-

ram devolvidas, por exemplo, de Argozelo há quatro meses, este mês vieram 

devolvidas trinta”. ----------------------------------------------------------------------------------

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

Francisco Lopes. Disse:” A todos aqueles que fizeram o IRS, a maior parte 

deles até à presente data têm que o substituir porque estamos numa zona rural 

e recebem o tal dito subsídio. E o subsídio que é transmitido automaticamente 

para a página do contribuinte, quando der pela falta dele vai mandar substituir. 

Ora se eles não substituírem durante o mês que vem, no mês seguinte é claro 

já vão ter coima. Foi o que eu tentei sempre dizer que não se metessem agora 

no IRS, porque o processo do contribuinte ainda não estava lá no sistema. 

Agora os reformados e essas coisas parecidas podem lançar à vontade não 

têm problema nenhum. Quanto ao IMI há muito pessoal que ainda não recebeu 

o IMI. Mas ainda não recebeu o IMI para pagar porque têm um e-mail. Alguém 

lhe criou um e-mail e o sistema informático vai para aquele e-mail. Têm vinte 

dias para abrir o e-mail. Não abriram o e-mail não imprimiram, então ficam logo 

notificados, a partir dali se não pagarem, virá depois a coima. O próprio site das 

finanças e em muitos serviços que a gente vai fazer, se não estiver lá o código 

postal e a rua identificada, o processo não passa. ---------------------------------------   

------- 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 (enviada antecipa-

damente). Não houve intervenções / pedidos de esclarecimento. -------------------

------- Atendendo à complementaridade dos pontos dois ponto dois, dois ponto 

três, dois ponto quatro e dois ponto cinco o senhor Presidente da Assembleia 

propôs e foi aceite por unanimidade que a sua apresentação e discussão fosse 

feita em simultâneo, sendo que a votação ocorreria individualmente. -------------- 

------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação dos Documentos de 
Prestação de Contas do ano financeiro de dois mil e doze. ----------------------
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------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação do Relatório de Ges-
tão do ano financeiro de dois mil e doze. -----------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Análise Eco-
nómico-financeira do ano financeiro de dois mil e doze. --------------------------
------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Certificação 
Legal das Contas do ano financeiro de dois mil e doze. ---------------------------
------- Introduziu estes pontos o senhor Vereador António Torrão. Disse:” Da 

análise do relatório de gestão e apresentando conceitos globais, resulta uma 

limitação absoluta na contracção de empréstimos, a observância do rigor 

imposto nas contas públicas em resultado de todas as limitações legislativas 

dos últimos anos, e uma gestão eficaz e controlo de programas comunitários. 

Em concreto, é possível verificar que houve um aumento das receitas de capi-

tal, provenientes do fundo de equilíbrio financeiro e fundos comunitários, um 

volume de receitas próprias de onze vírgula vinte por cento. Da análise da des-

pesa, resulta a supremacia de despesas de capital. Como investimentos mais 

significativos, podemos realçar: a Escola, as Termas da Terronha, a requalifi-

cação rural e a requalificação urbanística. O grau de execução do Plano Pluria-

nual de Investimentos de quarenta e seis vírgula cinquenta e três por cento. 

Diminuição da dívida do município, pagamento atempado a fornecedores e 

empreiteiros, e reforço da área social. Cumprimento dos limites de endivida-

mento. Estes são, em termos gerais, os pontos mais relevantes que resultam 

do relatório de gestão, pontos estes que são corroborados pela análise econó-

mico-financeira, e pela certificação legal de contas”. ------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Cédric. Disse:”Relativamente ao pon-

to dois ponto dois – apreciação e votação dos documentos de prestação de 

contas do ano financeiro de dois mil e doze, estive a ver na documentação toda 

e não recebi esta documentação. O ano passado não estive cá nesta reunião, 

mas há dois anos fiz esta mesma observação. Documentos de prestação de 

contas do ano financeiro reduzem-se a balanço, demonstração de resultados e 

o anexo às demonstrações. Nem o balanço nem a demonstração de resultados 

foi enviada aos senhores deputados. Não sei como agora podemos apreciar e 

votar esses documentos dos quais não temos conhecimento”! -----------------------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” obviamente que os 

documentos de prestação de contas inclui este volume de folhas que nós 
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temos aqui. Foi visto em reunião de Câmara. É um documento meramente téc-

nico. Percebo que um economista possa daqui tirar alguma informação. Mas, o 

relatório e a análise económico-financeira e a certificação legal de contas da 

empresa revisor Oficial de Contas é baseada exactamente nisto. Em anteriores 

reuniões desta índole, foi perguntado nesta Assembleia se faria sentido enviar 

esta papelada, passo a expressão, e foi, por unanimidade, dito que não era 

necessário enviar, uma vez que o relatório é muito mais explicito e traduz isto 

tudo. Foi esta Assembleia que deliberou não ser obrigatório mandar estes 

documentos que estão aqui para consulta a todo o dia e a toda a hora para 

quem os quiser consultar. Se o quiserem fazer digam quais são os documentos 

que querem ver que aqui a transparência é total. Portanto, da documentação 

que está no ponto dois ponto dois, que são estes documentos da prestação de 

contas, eles mais não são do que o suporte que dá origem ao relatório e a aná-

lise financeira do ROC. Se a Assembleia, ou se algum deputado especifica-

mente, quiser que nós enviemos tudo isto enviá-lo-emos. Os documentos estão 

aqui muito claros, aprovados em reunião de Câmara, assinados por todos os 

vereadores e portanto se os quiser consultar faz favor”. -------------------------------

------- Para responder usou da palavra o senhor deputado Cédric. Disse:” Não 

concordo com o senhor Vice-presidente apresentar esses documentos porque 

como lhe disse, os documentos essenciais da prestação de contas, quer de 

uma empresa quer de uma instituição pública ou privada são o balanço e a 

demonstração de resultados. O balanço e a demonstração de resultados são 

três folhas, não estão no relatório de gestão. Não percebo como é que se pode 

votar o balanço e a demonstração de resultados se nós não os recebemos. 

Não estou a pedir anexos às demonstrações nem facturas como referiu. Estou 

a pedir o balanço e a demonstração de resultados, o balanço e a demonstração 

de resultados repito são no máximo três folhas”. -----------------------------------------

-------- Respondeu o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Estamos a falar da 

análise económico-financeira, você tem esses dados todos. Mas em todo o 

caso se eventualmente quiser o balanço que no fundo está incluído tanto no 

relatório como na análise eu já lhe mando vir isso. Está tudo reflectido aqui”. ---

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

sabem eu não sou da área de economia, sou de letras mas desde a década de 

oitenta tenho feito parte de Assembleias Municipais, frequentei o curso de for-
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mação autárquica no CEFA em Coimbra. Analisamos vários documentos de 

várias Câmaras Municipais e eu nunca vi nenhum documento mais completo 

que os nossos. Portanto, para mim basta-me. Dos trinta anos em que tenho 

visto documentos eu nunca vi nada mais completo. Não sei se mais alguém 

tem dúvidas”. ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso, Fran-

cisco Bruçó. Disse:” Eu que não sou nenhum técnico nesta área. Daqui ainda 

consigo ler alguma coisa. Agora se me mandarem meia dúzia de folhas cheias 

de números do cimo ao fundo, eu começo a olhar para aquilo, como costumam 

dizer os nossos idosos, como um boi para um palácio. Aqui ainda consigo 

entender qualquer coisa, entendo, leio e vejo que se minimizaram os emprés-

timos, amortizaram-se os empréstimos, deve-se menos, isso consigo vê-lo 

aqui. Agora aqueles documentos todos técnicos que os técnicos querem ver, 

estou como o Dr. Jorge, os técnicos que percam um dia de trabalho que se 

sentem lá em baixo na contabilidade e que consultem os documentos todos 

que querem consultar. Agora não venham para aqui fazer querer com que nós 

vejamos coisas que não somos capazes de ver. Eu aqui consegui ler, concor-

dei com tudo o que está aqui e vou votar favoravelmente porque acho que foi 

um excelente trabalho que foi feito. Agora se me mostrarem contas do arco-da-

velha não percebo nada daquilo, honestamente, assim como não me meto nos 

assuntos de medicina com o Dr. Cerqueira nem com o Dr. Heleno, também não 

me vou meter com assuntos de economia com economistas”. -----------------------

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

António Santos. Disse:” Reconheço que o deputado Cédric tem como diz o 

senhor Presidente razão porque é um técnico, é um tecnocrata desta área e, 

naturalmente, para melhor análise dele a este propósito da discussão da conta 

de gerência, é natural que requeira esses documentos. Agora há outros meca-

nismos que não este. Estamos aqui a discutir o sexo dos anjos. Há que seguir 

em frente com a ordem de trabalhos. O Cédric e eu, temos mecanismos para 

no fim fazermos a declaração de voto. Eu faço uma declaração de voto, recu-

so-me a votar este ponto por esta razão e por esta, e o Cédric tem este meca-

nismo. Daí que ultrapassemos este diferendo com este ponto de ordem”. --------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Granado. Disse:” No ponto dois 

ponto cinco o revisor de contas põe umas determinadas reservas. Pergunta se 
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a Câmara vai ou não adoptar as recomendações que são propostas? Depois 

quer-me parecer que o ponto que nos foi distribuído hoje o ponto dois ponto 

seis ponto um, é um pouco mais ou menos ipsis verbis do ponto dois ponto cin-

co não vejo aqui grande diferença”. ------------------------------------------------------ 

Respondeu o senhor Vereador António Torrão. Disse:” Em sessões anteriores 

foi levantado aqui a questão da adopção ou não do princípio da especialização, 

a questão dos proveitos diferidos. Essa questão foi lançada com maior acuida-

de o ano passado sendo que essa formalidade foi cumprida e tem vindo a ser 

cumprida no ano de dois mil e doze. A adopção desse princípio da especializa-

ção alterou significativamente os valores encontrados no passivo em virtude da 

determinação do valor recebido de fundos comunitários. Só que a determina-

ção desse valor não foi relativamente ao ano imediatamente anterior mas des-

de dois mil e três. A determinação desse valor dos proveitos diferidos, foi 

encontrado, não relativamente ao ano imediatamente anterior dois mil e onze, 

mas num passado cerca de dez anos e é por isso que aparece aí um valor no 

passivo substancialmente diferente relativamente ao ano de dois mil e onze. 

Aqui a certificação legal de contas faz referência que o município começou a 

implementar o princípio da especialização. É esta significativa alteração, de 

dois mil e onze face às contas de dois mil e doze que provoca esse tipo de 

recomendações tal como faz a recomendação da implementação da contabili-

dade de custos. Quanto ao conteúdo semelhante do outro documento das con-

tas consolidadas, se me é permitido já nesta intervenção, as contas consolida-

das permitem que a análise da Câmara Municipal e da Empresa Municipal cujo 

capital pertence cem por cento à Câmara Municipal, ao município, seja feita 

como um todo. Uma análise como se de uma única entidade se tratasse. E o 

que é que acontece? Todos nós conhecemos a importância da Empresa Muni-

cipal, do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, mas em termos de meios 

financeiros que utiliza para o efeito eles são diminutos, cerca de cento e cin-

quenta e sete mil euros, se não estou em erro. Ora esses cento e cinquenta e 

sete mil euros, quando consolidados com as contas do município que tem onze 

milhões, não se traduz em alterações nada significativas. É por essa razão que 

a certificação legal de contas do município e a certificação legal de contas con-

solidadas apresentam valores muito próximos, porque os cento e cinquenta e 

sete mil euros em pouco alteram as contas globais, Município e Empresa Muni-
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cipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Passou-se à votação de cada um dos pontos. Ponto Dois Ponto Dois, 

aprovado por maioria. Abstiveram-se os senhores deputados Heleno Simões, 

Levinda dos Penedos, José Granado e Manuel Braz. Não participou na votação 

o senhor deputado Cédric Cheio que apresentou a seguinte declara-

ção:”Recusei-me a participar na votação deste ponto porque os documentos 

não foram enviados aos membros desta Assembleia pelo que não foi possível 

analisá-los nem apreciá-los facto que inviabilizou a sua votação. Colocado à 

votação em minuta foi aprovado por unanimidade. Ponto Dois Ponto Três, 

aprovado por maioria. Votou contra o senhor deputado Cédric Cheio. Abstive-

ram-se os senhores deputados Heleno Simões, Levinda dos Penedos, José 

Granado e Manuel Braz. Colocado à votação em minuta foi aprovado por una-

nimidade. Ponto Dois Ponto Quatro, aprovado por maioria. Votou contra o 

senhor deputado Cédric Cheio. Abstiveram-se os senhores deputados Heleno 

Simões, Levinda dos Penedos, José Granado e Manuel Braz. Colocado à vota-

ção em minuta foi aprovado por unanimidade. Ponto Dois Ponto Cinco, aprova-

do por maioria. Votou contra o senhor deputado Cédric. Abstiveram-se os 

senhores deputados Heleno Simões, Levinda dos Penedos e Manuel João 

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

------- Pelo senhor Presidente da Assembleia foi proposto e aceite por unanimi-

dade que os pontos Dois Ponto Seis e Dois Ponto Seis Ponto Um fossem apre-

sentados e discutidos em simultâneo fazendo-se a sua votação individualmen-

te. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação da Consolidação de 
Contas do ano financeiro de dois mil e doze. -----------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Seis Ponto Um) – Apreciação e Votação da Certifi-
cação Legal das Contas Consolidadas do ano financeiro de dois mil e 
doze. -------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Disse:” Na sequência 

da resposta que dei ao senhor deputado José Granado, o conceito de consoli-

dação de contas, esta técnica contabilística, existe pelo facto de a Câmara 

Municipal ser detentora de uma Empresa Municipal. Permite uma comparação 

técnica e financeira do Município e da Empresa Municipal como se de uma 

entidade se tratasse. Como acabei de referir a importância da Empresa Munici-
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pal é sobejamente reconhecida por todos. O trabalho desenvolvido as activida-

des que desenvolve também têm sido reconhecidas nesta Assembleia Munici-

pal. Mas, os meios que são postos à disposição da mesma são reduzidos, cer-

ca de cento e cinquenta e sete mil euros no ano anterior de dois mil e doze. A 

Empresa Municipal não tem funcionários, a Empresa Municipal não procede a 

grandes investimentos, e por essa razão os fundos transferidos para a Empre-

sa Municipal por parte da Câmara é resultado de contratos-programa, e são 

relativamente reduzidos. Para concluir, esta consolidação de contas, os valores 

apresentados na consolidação de contas face ao relatório de gestão são muito 

próximos, porque os meios financeiros da Empresa Municipal em pouco alte-

ram o relatório de gestão. É esta a explicação geral, explicação esta que é 

demonstrada na certificação legal de contas consolidadas, não apresentando 

os revisores oficiais de contas qualquer irregularidade na consolidação de con-

tas”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Não houve intervenções / pedidos de esclarecimentos. O senhor Presi-

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

as abstenções dos senhores deputados Heleno Simões, Cédric Cheio, Levinda 

dos Penedos e Manuel Braz. Colocado à votação em minuta foi aprovado por 

unanimidade. Dois Ponto Seis Ponto Um, aprovado por maioria com as absten-

ções dos senhores deputados Heleno Simões, Cédric Cheio, Levinda dos 

Penedos e Manuel Braz. Colocado à votação em minuta foi aprovado por una-

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

------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação da Utilização do 
Saldo da Gerência de dois mil e doze. ---------------------------------------------------
------------ Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Disse:” Esta for-

malidade tem de ser cumprida nas sessões da Assembleia Municipal. No final 

de cada ano, é necessário determinar o valor que transita para o ano seguinte. 

Neste caso o saldo da gerência apresenta um saldo positivo, em termos de 

dotações orçamentais cento e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e oito 

euros e oitenta e oito cêntimos. Nos termos da legislação em vigor, este saldo 

de gerência passa a constituir receita para o orçamento seguinte em caso con-

creto o orçamento de dois mil e treze. É por esta razão que se verifica no ponto 

dois oito, uma alteração ao orçamento da receita onde são incluídos os cento e 

cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e oito euros e oitenta e oito cênti-
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mos. Portanto, valores que transitam para o ano económico seguinte”. -----------

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

cou o ponto à votação tendo sido aprovado por maioria com a abstenção do 

senhor deputado José Granado. Colocado à votação em minuta foi aprovado 

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

------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:7 – Revisão ao Orçamento da Receita número 2 do ano contabilís-
tico de dois mil e treze. ------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Disse:” Já tinha sido 

explicado por mim anteriormente que decorre do saldo de gerência, expliquei 

em conjunto”. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

cou o ponto à votação tendo sido aprovado por maioria com a abstenção do 

senhor deputado José Granado. Colocado à votação em minuta foi aprovado 

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

------- Ponto Dois Ponto Nove) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:9 – Revisão ao Orçamento da Receita número 3 do ano contabilís-
tico de dois mil e treze. ------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dez) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:9 – Revisão ao Orçamento da Despesa número 2 do ano contabi-
lístico de dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Onze) – Apreciação e Votação da Modificação 
número:9 – Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 2 
do ano contabilístico de dois mil e treze. -----------------------------------------------
------- Fez a introdução destes pontos o senhor Vereador António Torrão. Dis-

se:” Como é do vosso conhecimento no decurso do ano económico, surgiu a 

possibilidade de requalificar o quartel da GNR de Vimioso. Optamos por essa 

requalificação, e em consequência estabeleceram-se protocolos com o Ministé-

rio da Administração Interna. A apresentação da candidatura aos fundos comu-

nitários tem que ser promovida pela Câmara Municipal. Em consequência deve 

o edifício em causa ser da Câmara Municipal ou ser titulado por algum direito, 

neste caso concreto, direito de superfície. O Ministério da Administração Inter-

na ou o Instituto do Património constituiu a favor da Câmara o direito de super-

fície do edifício da GNR pelo período de cinquenta anos. Em resultado deste 
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protocolo, a Câmara Municipal irá apresentar candidatura aos fundos comunitá-

rios para proceder às obras necessárias sendo que, o custo da obra importa 

em cerca de quatrocentos e noventa e três mil euros, que é uma das revisões 

que consta desse documento. A comparticipação nacional será paga pelo 

Ministério da Administração Interna. É uma das revisões que consta também 

dos documentos mas, o direito de superfície é um acto oneroso. O direito de 

superfície sendo acto oneroso implica, para quem mantém a titularidade de 

superfície, o pagamento de uma contra-partida à entidade que tem a proprie-

dade plena. A Câmara Municipal nesse caso terá de pagar ao Ministério da 

Administração Interna cerca de cinquenta e dois mil euros, no caso concreto 

também é um valor enquadrado na candidatura. Daqui recorrem estas três 

revisões”. --------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Não houve intervenções / pedidos de esclarecimento. Colocou-se 

cada um dos pontos à votação: Dois Ponto Nove, aprovado por maioria. Abste-

ve-se o senhor deputado José Granado. Colocado à votação em minuta foi 

aprovado por unanimidade. Dois Ponto Dez, Aprovado por maioria. Abstiveram-

se os senhores deputados Cédric Cheio e José Granado. Na votação em minu-

ta foi aprovado por unanimidade. Dois Ponto Onze, aprovado por maioria. Abs-

tiveram-se os senhores deputados Cédric Cheio, Levinda dos Penedos e José 

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

------- Ponto Dois Ponto Doze) – Apreciação e Votação do Inventário do 
Património Municipal. --------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Todos os anos 

é necessário registar o património e é o que consta aqui. O valor patrimonial 

actual dos bens registados é de vinte e sete milhões oitocentos e cinquenta e 

um mil quinhentos e oitenta três euros e oitenta e dois cêntimos, é o que se 

costuma fazer todos os anos”. -----------------------------------------------------------------

------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção, António Santos, 

alertou para a pertinência do registo / inventário do património na medida em 

que já tem acontecido, na sequência de algumas auditorias a instituições, veri-

ficarem-se lacunas facto que podem prejudicar essa mesma instituição. ----------

------- O senhor Presidente da Câmara assegurou que a Câmara Municipal tem 

feito esse trabalho aliás verificado pelas inspecções regulares. ----------------------

------- Colocado à votação este ponto foi aprovado por maioria com as absten-
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ções do senhor deputado Cédric Cheio. Posto à votação em minuta foi aprova-

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

------- Ponto Dois Ponto Treze) - Apreciação e Votação do Projecto de 
Regulamento de Utilização do Complexo Desportivo de Vimioso. -------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Disse:” Uma vez 

concluída a obra do Complexo Desportivo de Vimioso e efectuados os devidos 

pagamentos, a entidade de gestão do POVT procedeu a uma auditoria final. É 

um procedimento normal sistemático no final de cada obra. Entendeu que 

devíamos regulamentar a utilização do complexo desportivo. Foram elencadas 

um conjunto de normas simples para dar cumprimento a essa obrigatoriedade 

de regulamentar a utilização do complexo desportivo sendo que, o que é mais 

relevante neste projecto de regulamento, (o conjunto das normas podiam ser 

outras, ou tipo de horários), é a utilização do mesmo do complexo desportivo 

por toda a comunidade que assim o entender, desde a escola, os clubes outros 

grupos organizados para o efeito. Sublinho a isenção do pagamento de qual-

quer taxa na sua utilização”. --------------------------------------------------------------------

------- 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 Catorze) – “ Vimioso 2003” – Atividades Artesanais e 
Turísticas de Vimioso, E.M – Nomeação / Designação do Fiscal Único a 
Soc. Fátima Pereira & Carlos Duarte - SROC  e como suplente a Soc. San-
tos Vaz, Trigo de Morais & Associados – SROC Lda. -------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Disse:” Uma breve 

introdução sobre o novo regime jurídico da actividade empresarial local. Em 

trinta e um de Agosto de dois mil e doze foi publicado o novo regime jurídico 

das empresas locais que impõe desde logo a dissolução das empresas locais 

que não cumpram determinados critérios, nomeadamente ter um volume de 

receitas superiores a cinquenta por cento, ou o valor dos subsídios recebidos 

pela entidade, neste caso município, ser também superior a cinquenta por cen-

to. Colocou-se-nos a questão de dissolver a empresa municipal. Entretanto na 

pendência da entrada em vigor da lei e adaptação dos respectivos estatutos, a 

empresa municipal foi objecto de uma inspecção tributária por causa da liqui-

dação adicional do IVA. Resulta do relatório da inspecção tributária que os 

subsídios que a Câmara transfere para a empresa municipal, devem ser enten-
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didos como subsídios à exploração e em consequência sujeitos a IVA. Colo-

cam-se duas questões. Afinal o conceito de subsídios, que nós entendíamos no 

sentido de não serem tributáveis à exploração devem ser entendidos como 

receitas porque resultam da prestação de um serviço que a empresa municipal 

presta ao município. Verdadeiramente o conceito de subsídios só está presente 

quando a entidade beneficiária é um terceiro, diz o relatório da inspecção. E 

neste caso entre Município, Câmara Municipal e Empresa Municipal, digamos, 

há uma relação de complementaridade na relação de terceiro como que dar um 

subsídio a uma associação, porque há o desenvolvimento de uma actividade 

comum para o mesmo objectivo. Então, se os subsídios da Câmara Municipal 

são passíveis de IVA, e o relatório conclui que sim, esses valores devem ser 

entendidos como receita, e dessa forma a Empresa Municipal cumpre os requi-

sitos de ter receitas de valor superior a cinquenta por cento. Questão: dissolve-

se a Empresa Municipal na pendência de uma acção tributária? Se calhar evi-

denciava má fé, evidenciava até da nossa parte ilícito criminal, porque decorre 

ainda o processo tributário. Estes dois argumentos, subsídios à exploração são 

entendidos como prestação de serviços mediante a celebração de contratos-

programa e por conseguinte originam para o município uma contra-partida 

donde, sujeitos a IVA, constituem receitas. Segundo problema: dissolver uma 

empresa municipal na pendência de uma acção inspectiva? Com que objecti-

vo? Evitar o pagamento? Podia determinar a existência de responsabilidade 

criminal e até má fé da administração da Empresa Municipal e da Câmara. 

Então, como que em regime transitório, decidimos manter. Deliberou-se em 

reunião de Câmara, por unanimidade, manter a Empresa Municipal e em con-

sequência adaptar os estatutos da Empresa Municipal à nova legislação. Os 

estatutos da Empresa Municipal foram adaptados à nova legislação e há alte-

rações significativas desde logo o que importa neste momento em concreto 

relativamente aos órgãos e à sua constituição. Os órgãos da Empresa Munici-

pal passam a ser assembleia-geral, constituída pelos accionistas, (o único 

accionista titular da Empresa Municipal é a Câmara). Como órgãos de adminis-

tração adoptamos pelo administrador único, sempre no conceito da poupança e 

da diminuição dos custos, mantendo o administrador que vinha exercendo 

essas funções até então. A lei impõe que o revisor único seja sobre proposta 

da Câmara Municipal designado pelo órgão deliberativo. A Câmara propõe à 
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Assembleia Municipal a nomeação do fiscal único a sociedade Fátima Pereira 

& Carlos Duarte – SROC e como suplente a sociedade Santos Vaz, Trigo de 

Morais & Associados – SROC Lda”. ---------------------------------------------------------

------- No uso da palavra o senhor presidente da Junta de Freguesia de Carção, 

António Santos, disse:” há uma coisa que eu não entendo e gostaria que fosse 

clarificada. As contas da Empresa Municipal e da Câmara disse o senhor 

Vereador Torrão Vaz, que foram feitas como se de um todo se tratasse. Não 

entendo agora a observação, com toda a sinceridade agradeço que me expli-

quem, o porquê de pagar IVA. Se eu dou um subsídio a mim próprio pago IVA 

sobre mim próprio! O Dr. Torrão disse que as contas são conjuntas é uma úni-

ca conta praticamente, e agora a Câmara paga IVA sobre aquilo que dá a si 

própria, que é um subsídio! Haverá alguma razoabilidade neste procedimento? 

Para já, desconheço! -----------------------------------------------------------------------------

------- Para responder usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Dis-

se:” Estão presentes nesta sala técnicos que podem expressar a sua opinião 

nesta matéria. Quanto à questão levantada de determinar ou não como sujeitos 

de impostos, neste caso IVA, as transferências que a Câmara Municipal faz 

para a Empresa Municipal a acção inspectiva da autoridade tributária é que 

entende que os subsídios à exploração, assim como os donativos que as 

empresas no concelho dão para a elaboração daquela revista do mês de Agos-

to da publicidade, que são passíveis de IVA. Entende que são passíveis de IVA 

argumentando da seguinte forma: (apenas um pequeno excerto do relatório da 

inspecção) notificada a Empresa Municipal do relatório da inspecção nos ter-

mos do artigo sessenta e dois, do regime complementar do procedimento de 

inspecção tributária e após a sua análise resulta além do mais o seguinte. A 

Empresa Municipal de Vimioso “2003” é um sujeito passivo de IVA, passivo 

normal sem qualquer estatuto especial em termos fiscais e as actividades 

desenvolvidas não beneficiam de qualquer isenção. Os procedimentos adopta-

dos em termos de IVA não estão em conformidade com o enquadramento do 

sujeito passivo e com a qualificação dos serviços prestados. Das transferências 

da Câmara Municipal os montantes recebidos e outros sujeitos passivos, não 

liquida imposto por considerar que são subsídios e donativos respectivamente. 

Mas essas transferências assumem o carácter de pagamento por um serviço 

prestado, e por consequência estão sujeitos a IVA.” Da análise dos documen-
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tos da Empresa Municipal, resulta que estas quantias recebidas a título de sub-

sídios à exploração e pagos pela Câmara Municipal não estão registados como 

enquadrados em IVA. Eu não sei se esta é a postura adequada, legal e correc-

ta da acção tributária. Certo é que, é o que diz o relatório que nos foi enviado. 

O entendimento do conceito de subsídio, e o conceito de subsídio à exploração 

são coisas distintas. De facto, muitas vezes nós usamos o conceito de subsí-

dios e de subsídios à exploração como da mesma realidade se tratasse e não é 

correcto. E nós sabemos que a Câmara celebra com a Empresa Municipal con-

tratos-programa para o desenvolvimento de determinadas actividades para a 

organização de determinados eventos e em bom rigor está a prestar um servi-

ço. E a verba que nós transferimos é uma contra-partida do serviço prestado. 

Porque julgamos ter algum fundamento este tipo de interpretação então deci-

dimos adaptar os estatutos à nova realidade legal, procedendo-se à adaptação 

dos estatutos, e uma das normas da legislação e dos estatutos é de facto que a 

Assembleia Municipal sobre proposta da Câmara Municipal designe o fiscal 

único que é o ponto da ordem de trabalho”. -----------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Cédric. Disse:” Os subsídios à explo-

ração passam, como diz o Dr. Torrão, a ser subsídios do Município à Empresa 

Municipal sujeitos a IVA, para cumprir com os cinquenta por cento das receitas 

próprias, caso contrário não seria possível e a empresa teria que ser extinta. 

Recordam que numa das últimas Assembleias Municipais o Dr. Jorge Fidalgo 

dizia que um dos motivos para a existência da empresa era a possibilidade de 

deduzir o IVA. A questão que eu coloco, poderá não se enquadrar neste ponto 

mas, é viável a empresa continuar sendo que o município aos subsídios que 

lhe confere tem que os sujeitar ao IVA? Segunda questão: a empresa em dois 

mil e doze, apresenta resultados líquidos negativos de dezasseis mil e quaren-

ta e três euros. Qual a previsão para o próximo ano e no fundo tentar perceber 

porque é que isto aconteceu? ------------------------------------------------------------------

------- Respondeu o senhor Vereador Dr. Torrão. Referiu:” Relativamente a uma 

das questões que coloca se faz sentido a empresa continuar, aceito a sua 

questão como válida. Tive o cuidado de dizer na minha intervenção o seguinte: 

face à simultaneidade da entrada em vigor do novo regime jurídico, e da acção 

inspectiva tributária, tínhamos de decidir ou não sobre a dissolução da empre-

sa. O processo ainda está em curso, é susceptível de impugnação judicial. 
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Qualquer que seja a decisão final importa referir a inoportunidade da delibera-

ção da extinção na pendência da acção inspectiva, pois pode consubstanciar 

má fé se não mesmo traduzir-se em ilícito criminal. Este foi um dos argumentos 

utilizados para adaptarmos a empresa, à nova realidade e de futuro tomaremos 

a decisão. A outra questão que levanta, não a considero tão pertinente e digo 

porquê: se conhecesse o funcionamento do município e do conjunto das activi-

dades que tem a desenvolver e das limitações que o município tem enfrentado 

quer na realização de despesas, quer na admissão de pessoal, se calhar reco-

nheceria a importância da Empresa Municipal, porque há determinado tipo de 

equipamentos que só funcionam de forma eficaz porque a Empresa Municipal 

tem a maleabilidade de praticar actos isolados em termos financeiros na con-

tratação. Tem a possibilidade de contratar através de acto isolado em determi-

nadas épocas do ano como irá decorrer dentro de um ou dois meses e dar res-

posta aos equipamentos e aos serviços que temos que prestar. De outra forma 

não seria possível. Portanto, a importância da Empresa Municipal verifica-se e 

está presente logo na necessidade de funcionamento dos equipamentos 

sociais existentes, as piscinas, o parque de campismo, na organização de 

determinados eventos”. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Francisco Lopes. Disse:” Sobre as contas da empresa eu não posso falar, por-

que também a lei não me permite falar em público sobre as contas dos cole-

gas. Agora quanto à Empresa Municipal não há prejuízo nenhum, porque como 

disse o Dr. Jorge, e bem, um paga e outro deduz, é como a balança fica tudo 

equilibrado o que mais pode haver são uns jurozitos”. ----------------------------------

------- Terminada a discussão o Senhor Presidente da Assembleia colocou o 

ponto à votação tendo sido aprovado por maioria. Abstiveram-se os senhores 

deputados Cédric Cheio e Levinda dos Penedos. Colocado à votação em minu-

ta foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------

------- Atendendo à complementaridade entre os pontos Dois Ponto Quinze, 

Dois Ponto Dezasseis e Dois Ponto Dezassete o senhor Presidente da Assem-

bleia propôs e foi aprovado por unanimidade que a sua apresentação e discus-

são fosse feita em simultâneo sendo que a votação ocorreria individualmente. - 

------- Ponto Dois Ponto Quinze) – Apreciação e Votação do Relatório de 
Gestão dois mil e doze da “ Vimioso 2003 – Atividades Artesanais e Turís-
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ticas de Vimioso, E.M. --------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dezasseis) – Apreciação e Votação do Relatório e 
Parecer do Fiscal Único dois mil e doze da “ Vimioso 2003 – Atividades 
Artesanais e Turísticas de Vimioso, E.M. -----------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dezassete) – Apreciação e Votação da Certifica-
ção Legal das Contas dois mil e doze da “ Vimioso 2003 – Atividades 
Artesanais e Turísticas de Vimioso, E.M. -----------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Disse:” o relatório é muito 

semelhante ao dos anos anteriores. A Empresa Municipal continua a desenvol-

ver as mesmas actividades com uma avaliação positiva. Há saldo negativo 

porque o dinheiro que a Empresa Municipal utiliza, ou é fruto das receitas 

(quando explora as piscinas municipais, ou o bar no concurso, por exemplo, 

dos Bovinos) ou é resultado de transferências da Câmara. Se repararem nes-

ses quadros, como a empresa tinha dinheiro em conta, a Câmara não teve que 

transferir esses quinze mil euros porque eles exerceram a sua actividade na 

mesma. Quando a empresa não tiver lá dinheiro, e a execução das actividades 

o necessitarem, obviamente, que nós transferiremos esse dinheiro. Esclarecer 

aqui uma questão: No Rainforest os custos com os seguros foram mais eleva-

dos e foram suportados pela Empresa Municipal, e a edição do livro sobre 

Caçarelhos, as notas monográficas sobre Caçarelhos do Dr. Francisco Forma-

riz, que foi lançado na véspera da feira do pão em Caçarelhos, também foi 

suportado pela Empresa Municipal. Portanto, essas duas iniciativas levaram a 

que despesas, que à partida não estavam previstas, fossem maiores. Olhando 

para o relatório do parecer do fiscal único e para a certificação legal de contas, 

podem constatar que as contas estão perfeitamente bem e que a empresa tem 

uma saúde financeira estável”. ----------------------------------------------------------------

------- Terminada a discussão o Senhor Presidente da Assembleia colocou cada 

um dos pontos à votação. Foram todos aprovados por maioria com a absten-

ção do senhor deputado Cédric Cheio. Colocados à votação em minuta todos 

os pontos foram aprovados por unanimidade. --------------------------------------------- 

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

António Santos. Disse:” Permitam-me duas referências. Primeiro na qualidade 
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de presidente da Junta da Freguesia de Carção, a segunda naturalmente na 

qualidade de cidadão anónimo deste país. A primeira relativa a alguns raids 

todo o terreno. Quero chamar a atenção para o facto de, não sei se licenciados 

ou não, terem sido feitos raids e naturalmente vão continuar a ser pelos cami-

nhos das freguesias que tanto trabalho dão, quer ao município quer às fregue-

sias, para os manter mais ou menos limpos e transitáveis. E, quando esses 

raids acontecem mais não ficam do que lavradas de caterpiller não é de tractor, 

porque eu próprio com um carro de tracção às quatro rodas, há dias vi-me mal 

para sair de lá. Portanto, que haja algum cuidado em licenciar, porque não vão 

estragar aquilo que outros fazem. Que não estraguem aquilo que tanto trabalho 

dá a fazer em anos e eles estragam em dias. Na qualidade de cidadão anóni-

mo, quero dizer o seguinte: Que o vinte cinco de Abril que hoje é apenas 

relembrado como sendo mais um feriado que se manteve, que se vá um pouco 

mais longe, que se faça mais alguma coisa. Eu sinceramente vou passar o dia 

a trabalhar, atender os velhinhos. Mas, que se faça mais alguma coisa porque 

o país merece e nós merecemos, e quem fez a revolução também merece. 

Porque não foi só um golpe de estado, foi uma revolução, que serviu toda a 

gente, um golpe de estado só servia alguns. Foi uma revolução que ao fim e ao 

cabo serviu para atingir toda a gente. E a prova disso, estamos aqui a debater 

frontalmente olhos nos olhos, sem medo que ninguém nos faça nenhuma 

observação lá fora porque assiste-nos a liberdade de expressão e pensamento. 

Então, um bom dia de liberdade”. -------------------------------------------------------------

---------------- Usou da palavra a senhora deputada Levinda Penedos. Disse:” As 

obras que fizeram aqui neste largo ficaram muito bonitas, de facto valorizou 

muito, parabéns”. ----------------------------------------------------------------------------------

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

responder ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção. Dizer-lhe 

que ainda bem que se lembrou dos caminhos, também eu pensei, ao você 

dizer, se calhar nunca mais vamos licenciar uma obra sem pedir a ajuda da 

freguesia, a autorização e o parecer. Ainda bem que isso aconteceu, e portanto 

a junta de freguesia há-de pronunciar-se. Gosto muito de actividades aqui no 

concelho, mas desta vez pelos vistos foi longe demais. É preciso ter algum cui-

dado nisso. Relativamente ao vinte e cinco de Abril, nós temos feito ao longo 

dos anos, enfim, algumas iniciativas. Normalmente não têm tido a adesão que 
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gostaríamos que tivesse, e você disse que era melhor ir trabalhar, então vamos 

trabalhar amanhã todos. Senhora deputada D. Levinda obrigado por ter repa-

rado nas obras que vão sendo feitas aqui em Vimioso”. --------------------------------

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

Vimioso, Francisco Bruçó. Disse:” Sugeria que a Câmara sempre que fizesse o 

licenciamento de uma prova desportiva desse género, (raids) obrigasse a enti-

dade a deixar uma caução. Era uma forma que tínhamos de verificar se real-

mente os caminhos tinham sido estragados e essa caução servir para os arran-

jar. Porque o António Santos tem muita razão naquilo que disse: anda-se a 

investir durante anos para deixar um caminho em condições, quem trabalha em 

caminhos sabe que por vezes não chega um ano para deixar um caminho em 

condições, há que o ir subindo gradualmente para as águas poderem escorrer, 

e depois aparece um raid e destrói o trabalho todo de três ou quatro anos e o 

caminho volta à estaca zero. Não sou contra os raids, pelo contrário, sou a 

favor, os raids trazem gente a Vimioso, fazem com que venham cá pessoas a 

dormir, fazem com que os restaurantes tenham movimento, fazem com que os 

comércios locais tenham movimento. Só que também estraga muito daquilo 

que nós fazemos durante muito tempo”. ----------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Disse:” Só uma 

pequena observação entendam como entenderem: não devem ser tão pessi-

mistas, o que seria do homem da máquina se não estragassem os caminhos!”-- 

------- Ponto Três) PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. -----------------------------
------- Interveio o senhor deputado Aníbal do Rosário. Elogiou as obras feitas na 

Igreja Matriz de Vimioso que lhe devolveram o seu aspecto monumental tor-

nando-a ainda mais atrativa. Referiu-se, em seguida, à casa paroquial de 

Vimioso considerando que não tem as condições necessárias de habitabilidade 

para o senhor pároco. Independentemente de quem for o proprietário da casa, 

apelou a que fossem feitas obras mínimas ainda que não em toda a casa, pelo 

menos em alguns compartimentos. Terminou dizendo que a casa paroquial de 

Vimioso deve ser, do conhecimento que tem, a pior do concelho, donde deixou 

o desafio ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso, senhor 

Francisco Bruçó no sentido de encontrar uma solução”. -------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Nós temos tido 

todo o cuidado para que as pessoas que habitam no nosso concelho tenham 
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as melhores condições. Fazemos isto com todas as pessoas, e também o 

fazemos para com o senhor padre. Já várias vezes lhe disse que qualquer coi-

sa que necessitasse a Câmara se disponibilizaria para fazer o que fosse 

necessário. Ainda há pouco falei com ele: senhor padre não é melhor arranjar 

um quarto, a cozinha, casa de banho e a sala, e ele disse não, não quero que 

faça nada o senhor bispo é que vai resolver isso. Senhor padre o senhor gosta 

de fazer sacrifício, gosta de fazer penitência e está a fazê-la, disse-lhe eu, nós 

arranjamos isso. Não, o Senhor Bispo vai fazer isso. Respondi: o senhor bispo 

não vai fazer isso, o senhor vai viver nessa casa e a culpa não é nossa nem é 

do presidente da junta! Já nos comprometemos a fazer isso só que o senhor 

padre não quis”. -----------------------------------------------------------------------------------

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

Francisco Bruçó. Disse:” Quando o senhor padre Pedro, o antecessor do actual 

padre de Vimioso, veio para a casa paroquial estava desabitada há muito tem-

po. O senhor padre Pedro pediu para entrar para dentro da casa, e nós fomos 

ver a casa, eu e o senhor Vice-Presidente. Realmente a casa precisou de 

obras. A Câmara Municipal disponibilizou os trolhas, a junta de freguesia com-

prou o material. Picou-se a cozinha toda, pôs-se o chão todo novo na cozinha, 

picou-se a casa de banho toda rebocou-se pôs-se mosaico novo, retirou-se o 

esquentador para o exterior por causa dos gases monóxidos, mandou-se polir 

o chão de dois quartos que foram todos pintados, assim como a cozinha a casa 

de banho e corredores foi tudo pintado, tudo pintado de novo pelos funcionários 

da Câmara Municipal de Vimioso. A casa ficou com alguma dignidade em rela-

ção àquilo que tinha. Puseram-se também as janelas exteriores todas novas. A 

junta de freguesia em material gastou lá dezasseis mil e tal euros. Entretanto o 

actual senhor padre entrou, e disse que não havia mobiliário de quarto, tendo a 

irmã a viver com ele. A junta de freguesia de Vimioso comprou-lhe uma mobília 

para o quarto. A irmã está lá a dormir numa mobília de quarto nova comprada 

pela junta de Vimioso. Dissemos-lhe ainda: Senhor padre, se a casa paroquial 

não tem condições, a junta de freguesia de Vimioso disponibiliza-se a alugar-

lhe uma casa em Vimioso e a pagar a renda até duzentos euros. Respondeu: 

Eu não quero sair dali, porque se eu saísse dali vocês ficavam com a ideia de 

que aquilo era do povo. Entretanto fui contactado por um representante do 

Senhor Bispo de Bragança, no sentido de passar a casa para a fabriqueira, 
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porque a casa está escriturada em nome da junta de freguesia de Vimioso. 

Numa assembleia de freguesia feita no último mandato do meu antecessor, 

senhor Manuel Miranda, ficou deliberado por unanimidade e aclamação, inclu-

sivamente houve muitas pessoas da população que foram a essa assembleia, 

não passar a casa para nome da fabriqueira, porque temos conhecimento que 

algumas casas das fabriqueiras foram vendidas pelo Senhor Bispo. A casa é 

do povo. Neste momento a junta de freguesia de Vimioso não tem dinheiro e 

tentou fazer por diversas vezes candidaturas, inclusivamente à Corane, para 

conseguir restaurar aquela casa. Dizer que, nós também estamos preocupados 

com a situação, o senhor padre poderá ir viver para uma casa em Vimioso 

quando quiser que a junta de Vimioso até duzentos euros paga-lhe a renda da 

casa”. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João. Disse:” Na qualidade 

de Director do Agrupamento de escolas quero dar os parabéns à Câmara e a 

toda a comunidade escolar que merece as obras que foram feitas. Soube-se 

gerir os dinheiros públicos e dar boas condições a quem ali trabalha e apren-

de”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

paroquial já foi dito o que foi dito, mas acho que é importante sublinhar uma 

coisa. Quando esteve cá o senhor padre Pedro tentaram-se encontrar outras 

soluções, até se encontraram e depois ele não as quis concretizar. Mas, 

obviamente, que não há problema quanto a isso! A Câmara Municipal tem 

colaborado com todas as comissões fabriqueiras de todas as localidades e, a 

recuperação do património religioso é um exemplo disso. Mas é necessário 

dizer que também em Vimioso, e isto não é uma critica, é necessário alertar 

que a comissão fabriqueira de Vimioso tem que ter uma outra forma de colabo-

rar na defesa daquilo que também é dela. Dou o exemplo em Algoso: a Câma-

ra fez uma candidatura e conseguiu financiamento para as obras. Mas depois 

teve que haver trabalhos a mais, significativos, porque ao recuperar uma coisa 

que está velha aparecem sempre surpresas. A comissão fabriqueira de Algoso 

pôs cerca de trinta e cinco mil a quarenta mil euros. Esse dinheiro é do povo de 

Algoso, está lá. A junta de Freguesia disponibilizou cerca de vinte e cinco mil 

euros. A comissão fabriqueira de Vimioso na recuperação da igreja matriz pôs 

zero, até hoje. Nós fizemos obras em Pinelo. Caiu lá um muro e Câmara, Jun-
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ta, comissão fabriqueira entendemo-nos todos e fez-se a obra. Em todas as 

obras de recuperação que fizemos em edifícios religiosos colaborou a Câmara 

colaboraram as juntas colaboraram as comissões fabriqueiras. Estamos a 

colaborar com a comissão fabriqueira de Argozelo para fazer a tão desejada 

capela mortuária. Fizemos o projecto todo e vamos ajudar com alguma coisa, 

já foi deliberado. Estamos a ajudar, por exemplo, a confraria do S. Bartolomeu 

para embelezar a capela antiga do S. Bartolomeu. Estamos a colaborar com 

todos. As comissões fabriqueiras e as instituições têm obrigação de colaborar. 

Não só em Vimioso mas em todas as localidades, é necessário que o dinheiro, 

que é de todos, que é da população, seja também posto ao serviço da popula-

ção. Na minha aldeia todo o dinheiro que sobra das festas vai para a comissão 

fabriqueira, e depois a comissão fabriqueira há-de gerir e presta contas ao 

povo. Têm de ser as comissões fabriqueiras a responsabilizar-se pelo seu 

património. A Câmara Municipal está aqui para colaborar, tem colaborado, aliás 

temos feito muito investimento na recuperação do património religioso, mas é 

necessário que este espírito de colaboração seja feito por todos”. ------------------  
------- 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. ------------------------------------------------- 
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