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ATA NÚMERO DOIS 
 
------- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE NOVEMBRO DE DOIS 
MIL E TREZE. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Aos vinte e nove dias do mês de Novembro de dois mil e treze, pelas 

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

ordinariamente a Assembleia Municipal de Vimioso, conforme ponto 1 do artigo 

27º da lei número 75/2013 de 12 de Setembro. ------------------------------------------- 
------- Ponto Um) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------
------- Ponto Um Ponto Um) – Leitura resumida do expediente. ------------------
------- Ponto um Ponto Dois) – 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 do Plano Plurianual 
de Investimentos (PPI) para o ano financeiro de 2014 e respetiva sinopse. 
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação do Orçamento da 
Receita e da Despesa para o ano de financeiro de 2014 e respetiva sinop-
se. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação dos Estatutos da 
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes. ---------------------
------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação das Taxas do IMI – 
Imposto Municipal s/Imóveis. ---------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação de Compromissos 
Plurianuais – Autorização Prévia da Assembleia Municipal. ---------------------
------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação da Atualização para 
2014 de valores de taxas e / ou Preços e Licenças – Regulamentos Muni-
cipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação da “ Alteração da 
Classificação Económica das despesas dos contratos de Exploração e 
Manutenção das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR”S) e 
das Estações de Tratamento de Água (ETA”S) do concelho. --------------------
------- Ponto Dois Ponto Nove) - Designação de quatro elementos da 
Assembleia Municipal para integrar a Comissão Alargada da CPCJ de 
Vimioso. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Dez) -  Eleição de um Representante dos Presiden-
tes de Junta de Freguesia à Assembleia Distrital de Bragança. ----------------
------- Ponto Dois Ponto Onze) – Eleição de um Representante dos Presi-
dentes de Junta de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de Edu-
cação. ------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Doze) – Eleição de um Representante da Junta de 
Freguesia para integrar o Conselho Geral da Resíduos do Nordeste, EIM. -
------- Ponto Dois Ponto Treze) – Eleição de um Representante dos Presi-
dentes de Junta para o Conselho Cinegético Municipal. --------------------------
------- Ponto Dois Ponto Catorze) – Eleição dos Membros da Assembleia 
Municipal para integrar a Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-
Montes. ----------------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Quinze) – Eleição de um Representante dos Presi-
dentes de Junta para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil. -----
------- Ponto Dois Ponto Dezasseis) – Eleição de um Representante da 
Assembleia Municipal para a Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). --
------- Ponto Dois Ponto Dezassete) – Outros assuntos de interesse para o 
Município.-------------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Três) – PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA 
------- Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi dado início à sessão. 

O senhor segundo secretário verificou as presenças. Estiveram presentes os 

senhores deputados: José Baptista Rodrigues, Jorge dos Santos Rodrigues 

Fernandes, José António Cerqueira da Costa Moreira, Serafim dos Santos Fer-

nandes João, Carlos Manuel Ataíde Fernandes, Manuel Fernandes Oliveira, 

José Carlos Vaz Gonçalves, António Emílio Dias, Aníbal Alves do Rosário, 

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

R. Rodrigues Machado, André Fernandes Ramos, Sandra Manuela Carvalho 
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Vila, José António Vara Freire, Luís Manuel Tomé Fernandes, José Manuel 

Miranda, Manuel João Fernandes Preto, António dos Santos João Vaz, Hélder 

Domingos Ramos Pais, Natalina Neves Pires, José António Ramos Fernandes, 

Aníbal Augusto João Delgado, José Manuel Alves Ventura. --------------------------

------- Faltou o senhor Manuel Pascoal Lopes Padrão Presidente da Junta de 

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

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

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

pala lei número cinco A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, o senhor Pre-

sidente da Câmara António Jorge Fidalgo Martins e os senhores Vereadores 

António Augusto Torrão Vaz e Licínio Ramos Martins ----------------------------------

------- Pelo senhor Presidente da Assembleia foi dada posse à senhora deputa-

da Maria Merência dos Reis Rodrigues Machado tendo a mesma lido o respec-

tivo compromisso de posse. -------------------------------------------------------------------- 

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

cia recebida desde a última Assembleia. ---------------------------------------------------

------- Ponto Um Ponto Dois) – Período para intervenções. -----------------------
------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Carlos Manuel Ataíde 

Fernandes, tendo solicitado à mesa que a documentação relativa à Assembleia 

(Sessões) fosse enviada via electrónica poupando-se recursos e facilitando a 

vida aos membros da Assembleia. ----------------------------------------------------------- 

------- Respondeu o senhor Presidente da Assembleia, pedindo para comunicar 

o e-mail para enviar a documentação. Quem não tiver e-mail ou não o comuni-

car terá que ser enviado em suporte de papel. --------------------------------------------

------- No uso da palavra, o senhor membro da Assembleia Jorge Fernandes, 

considerou que deveria ter sido distribuído aos membros da Assembleia o 

regimento da mesma até porque há elementos novos (deputados pela primeira 

vez). Continuou dizendo: “ tudo farei para, que ao longo de todas as sessões, 

ao longo de todos os anos de mandato, dar o meu melhor contributo a esta 

Assembleia e ao concelho e penso também que todos os elementos eleitos 

pela lista do Partido Socialista irão fazer o mesmo”. -------------------------------------

------- O senhor Presidente da Assembleia comprometeu-se para a próxima 
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sessão a enviar uma proposta do Regimento da assembleia Municipal para ser 

discutida e votada. --------------------------------------------------------------------------------

------- 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 esclarecimentos. ------------------ 

------- Atendendo à complementaridade dos pontos: ponto dois ponto dois e 

ponto dois ponto três, o senhor Presidente da Assembleia propôs, e foi aceite 

por unanimidade, que a sua apresentação e discussão fosse feita em simultâ-

neo, sendo que a votação ocorreria individualmente. ----------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação do Plano Plurianual 
de Investimentos (PPI) para o ano financeiro de 2014 e respectiva sinop-
se. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação do Orçamento da 
Receita e da Despesa para o ano financeiro de 2014 e respectiva sinopse. 
-------Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, Disse: “ Exmº. Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores membros da 

Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras e senhores Presidentes de 

Junta de Freguesia. No passado dia oito de Novembro em sede de reunião de 

Câmara foi aprovado o orçamento e o plano para o ano de dois mil e catorze e 

que agora submetemos a esta Assembleia para apreciação e votação. A situa-

ção de crise financeira económica e social que o país atravessa tem implica-

ções sérias, diria mesmo gravosas na gestão autárquica em especial em muni-

cípios que financeiramente dependem na quase totalidade das verbas do 

orçamento do estado. Mais ainda a constante produção legislativa em particular 

a lei dos compromissos e a nova lei das finanças locais reduz a nossa autono-

mia, e compromete desta forma a nossa acção. Nestas circunstâncias de par-

cos recursos financeiros, e em tempos de emergência social, torna-se imperati-

vo fazer face às dificuldades das famílias garantir os serviços básicos à popu-

lação e orientar os investimentos no sentido da valorização dos nossos recur-

sos geradores de emprego e dinamismo económico na certeza de que esse 

investimento só é possível com recurso a fundos comunitários. Os documentos 

que agora apresentamos são o resultado dessa mesma orientação. Na certeza 
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de que jamais prometeremos a saúde financeira do município, pois que isso a 

breve prazo, significaria mais sacrifício para as nossas populações. É uma 

opção clara, na defesa dos nossos munícipes, não aumentar taxas, tarifas 

enfim impostos procurando desta forma aliviá-los de maiores esforços e cons-

trangimento. O orçamento no valor global de doze milhões oitocentos e noven-

ta e três mil quatrocentos e cinquenta e três euros, apesar de teoricamente 

apresentar maior volume do lado da despesa corrente, a verdade é que na prá-

tica privilegia o investimento, dado que houve despesa de capital do anterior 

orçamento que agora passa a constar nas despesas correntes. Relativamente 

ao ano corrente, é um orçamento inferior em cerca de um vírgula quatro 

milhões de euros. Situação que encontra justificação não só na redução das 

transferências do orçamento do estado, mas também do facto do novo quadro 

comunitário Portugal Vinte Vinte ainda não estar disponível em termos de can-

didaturas. Trata-se de um orçamento que engloba pois fundos comunitários, 

sendo que, para a maior parte dos investimentos apresentados existe finan-

ciamento já assegurado e para os restantes a garantia de que serão enquadrá-

veis em programas de financiamento. Mais ainda nalguns casos esses investi-

mentos estão em curso. Como até aqui a prestação de serviços à população 

continuará a ser feita em casos específicos, com recurso à contratação de ser-

viços externos que garantam a qualidade de vida da população. Senhor Presi-

dente, senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal passo a apre-

sentar uma síntese dos dados mais relevantes que respeitam aos documentos 

previsionais. Orçamento, as receitas correntes apresentam um montante de 

sete milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e três 

euros face a igual valor das despesas correntes. O orçamento para dois mil e 

catorze apresenta comparativamente ao de dois mil e treze uma diminuição de 

nove vírgula oitenta e três por cento. O orçamento de receitas de capital repre-

senta quarenta e um vírgula quatro por cento do orçamento global, enquanto o 

das receitas correntes assume uma percentagem de cinquenta e oito vírgula 

seis. Da evolução da previsão das receitas totais por fonte de financiamento 

direi que a maior percentagem virá do FEF, do Fundo Nacional Social Munici-

pal, e IRS no montante total de cinco milhões, seiscentos e cinquenta e nove 

mil, e oitenta e sete euros. E de apoios comunitários com dois milhões, nove-

centos e vinte e dois mil, cento e oitenta e um euros que somados atingem 
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sessenta e seis vírgula cinquenta e cinco por cento do total do orçamento da 

receita. As receitas próprias no total de vinte vírgula cinquenta e nove apresen-

tam-se com uma previsão muito optimista que assumimos de difícil execução, 

mas que se torna necessária em termos de orçamentação e margem de actua-

ção ao longo do próximo ano. As despesas correntes representam cinquenta e 

oito vírgula cinquenta e oito por cento do total do orçamento, e as despesas de 

capital significam quarenta e um vírgula quarenta e dois por cento do orçamen-

to. Plano Plurianual de Investimentos. Como a própria designação indica esta-

mos ao nível da planificação, que esperamos da maior concretização possível, 

apesar de, o que é claramente importante é servir a população em função dos 

recursos disponíveis, e não tanto as taxas de execução com todo o respeito 

pela estatística. Nas funções gerais, funções sociais, funções económicas e 

outras estão consubstanciados os principais investimentos para o ano de dois 

mil e catorze. Apontamos para um total de seis milhões setecentos e oitenta e 

dois mil, quinhentos e noventa euros, que incluiu despesas cuja realização é 

feita por administração direta e que em termos percentuais as importâncias se 

encontram imputadas em noventa e cinco vírgula cinquenta e um às funções 

sociais, e quatro vírgula zero nove às funções económicas. Não obstante as 

dificuldades acrescidas da incerteza quanto aos novos financiamentos comuni-

tários, cujo novo quadro agora se vai iniciar, não desistimos de continuar a criar 

as melhores condições de vida no concelho, procurando fixar jovens e simulta-

neamente atrair novos possíveis investimentos. O Plano que têm em mãos vai 

exatamente nesse sentido ou seja, tem duas orientações muito precisas. Por 

um lado garantir o dia a dia da população com condições que permitam a reali-

zação pessoal e profissional de cada um e de todos, procurando atenuar reais 

dificuldades com que se confrontam. Por outro sem comprometer a sustentabi-

lidade financeira da autarquia continuar a realizar investimentos que dinamizem 

a nossa economia, designadamente pela valorização dos nossos recursos e 

promoção do território. A título de exemplo: Parque Ibérico Natureza e Aventu-

ra, Centro Interpretativo das Minas de Argozelo, Termas de Vimioso, Requalifi-

cações Urbanísticas, Requalificação de Regadios, Reabilitação do Edifício das 

Forças de Segurança entre outros. É o investimento económico, articulado com 

a preocupação social a nossa orientação. O novo quadro comunitário Portugal 

Vinte Vinte, o novo regime jurídico das autarquias locais e o novo estatuto das 
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entidades intermunicipais abrem porta a um novo ciclo da gestão autárquica 

cujos desafios importa enfrentar por forma a tirar o melhor partido das poten-

ciais oportunidades que se nos ofereçam. A defesa intransigente dos interes-

ses do nosso concelho continuará a fazer-se no palco das Associações de 

Municípios e Comunidade Intermunicipal com particular ênfase na nova Comu-

nidade das Terras de Trás-os-Montes. A abrangência territorial dos investimen-

tos exige este compromisso supra municipal, que estamos certos será frutuoso. 

Sabemos das dificuldades governativas do país mas continuaremos a reivindi-

car do governo aquilo porque há muito lutamos e ainda não conseguimos. A 

título de exemplo: Ligação A4 e a mini-hídrica. Serviço da dívida, a Câmara 

Municipal a par dos investimentos realizados têm vindo a diminuir a sua dívida, 

e nos termos da lei número dois de dois mil e sete de trinta de Setembro lei das 

finanças locais situamo-nos dentro dos limites legais e muito longe do limite 

máximo. Limite de dívida total municipal para dois mil e catorze. O artigo nona-

gésimo sexto da proposta de lei do orçamento do estado para dois mil e cator-

ze determina o seguinte limite da dívida total municipal para o ano de dois mil e 

catorze. Passo a citar: sem prejuízo no disposto no artigo oitenta e quatro da lei 

número setenta e três de dois mil e treze de três de Setembro o limite da dívida 

total dos municípios é o previsto no artigo cinquenta e dois da mesma lei, tendo 

como referência os montantes da dívida total em trinta e um de dezembro de 

dois mil e treze. A lei número setenta e três de dois mil e treze de três de 

Setembro que entra em vigor a um de Janeiro de dois mil e catorze, lei das 

finanças locais, estabelece um novo regime financeiro das autarquias locais, e 

determina entre outros o limite da dívida total que de acordo com o artigo cin-

quenta e dois, é o seguinte: a dívida total de operações orçamentais do muni-

cípio incluindo a das entidades previstas no artigo cinquenta e quatro, não pode 

ultrapassar em trinta e um de dezembro de cada ano, um vírgula cinco vezes a 

média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores. A dívi-

da total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos tal 

como definidos no número um do artigo quadragésimo nono, os contratos de 

locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento por iniciativa 

dos municípios junto das instituições financeiras bem como todos os restantes 

débitos a terceiros de correntes das operações orçamentais. Senhor Presidente 

senhoras e senhores membros da Assembleia o nosso concelho e a Câmara 
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Municipal em particular tem sabido conciliar estabilidade financeira com desen-

volvimento fruto do investimento. Estes documentos traduzem claramente a 

continuação desse propósito. Se é verdade que à Câmara Municipal cumpre 

executar também é verdade que a tarefa de construção do nosso concelho é 

coletiva donde todos somos chamados a dar o nosso melhor contributo, em 

especial os que fomos eleitos e representamos a população. A nossa determi-

nação é inabalável. Os funcionários da autarquia continuarão a demonstrar 

como até aqui o seu elevado profissionalismo. Apesar da grande dependência 

financeira das transferências do orçamento do estado, cada vez menores, 

cumpre-nos, a todos, nós lutar pelo futuro do nosso concelho no absoluto res-

peito por todos e primeira solidariedade para aqueles que mais precisam. -------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Carlos Ataíde Fernan-

des. Disse:” Queria pedir alguns esclarecimentos ao executivo, relativamente 

ao Plano Plurianual de Investimentos para dois mil e catorze. Na página um 

relativamente à rubrica um dois ponto um: construção do heliporto. Se não me 

engano penso que já é a quinta vez, pelo menos quatro, que aparece sempre 

esta rubrica. Acho que não fica bem, aparecer constantemente esta rubrica e 

depois a obra não ser executada. De qualquer das formas questiono se real-

mente existe verba? Outra questão: um ponto dois um: reabilitação do edifício 

das forças de segurança. Pergunto se se refere ao posto da GNR de Vimioso. 

Tínhamos falado, no anterior mandato, nalgumas reuniões, que em Argozelo 

também existe o posto da GNR, e faz todo o sentido existirem pelo menos dois 

postos, um deste lado e o outro daquela banda. Também gostaria de questio-

nar se existe ou está previsto algum estudo para requalificar também o edifício 

de Argozelo, uma vez que é sempre importante ter edifícios em boas condi-

ções, de forma que os efetivos não possam levantar asas para outros lados. Na 

rubrica dois ponto dois um: aquisição de serviços e bens para o balneário ter-

mal, com uma verba cem por cento financiada por verbas da Câmara que é da 

administração local. Parece-me que é uma verba muito alta, uma vez que 

temos apenas cem euros para requalificar os postos médicos do concelho intei-

ro. Há muitos postos médicos que estão praticamente, não digo ao abandono, 

mas que precisariam talvez de obras e têm apenas cem euros, quando se está 

a gastar cem mil euros à custa da Câmara para o ano de dois mil e catorze, só 

apenas no balneário, que acabou de ser concluído e finalizado este ano. Que-
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ria que me explicassem alguma coisa em relação a isso. Depois, a velha ques-

tão da revisão do PDM. Mais uma vez aparecem aqui quarenta mil euros, tem 

aparecido trinta, quarenta e cinco, vinte, quarenta, todos os anos aparecem 

verbas. Penso que o PDM já estaria praticamente concluído, não sei realmente 

se ainda vai demorar muito ou pouco, o certo é que aparece aqui mais uma 

verba de quarenta mil euros. Agradecia que me explicassem se realmente ele 

está para terminar ou se é para continuar. Rubrica dois ponto quatro ponto 

dois: aquisição do direito de superfície do posto da GNR. Já que é a Câmara 

de Vimioso que vai encarregar-se e das obras de requalificação desse posto, 

sei que aqui a verba tem algum financiamento de fundos comunitários, ainda 

tem que a Câmara adquirir o direito de superfície? Rubrica dois ponto quatro 

ponto dois trezentos mil euros para a conservação, reparação, arruamentos. 

Não sei se trezentos mil euros não será também uma verba muito alta, e se 

calhar desviar alguma desta verba para apoio mais de questões económicas, 

em relação às pessoas. Isto é o que eu ando a dizer há muito tempo. Temos 

ruas, temos passeios mas não sei se teremos pessoas para andar nessas 

mesmas ruas. Parece-me uma verba muito elevada só para um ano. Ponto 

dois ponto quatro seis: construção de regadios. Pergunto qual é o regadio que 

está previsto para dois mil e catorze. Isto porque há em Argozelo uma fonte de 

água que provém das galerias da mina, toda a gente fala que poderia ser ali 

uma boa fonte de água para diversos fins. Sei que existem as questões 

ambientais, existem as questões burocráticas, existem questões de vária 

ordem, mas a população continua a afirmar que era uma boa fonte para ir bus-

car água, para um incêndio para questões agrícolas. Têm-se feito vários rega-

dios aqui no Rio Angueira principalmente. Existem outras questões noutros 

lados do concelho que, não sei se estão esquecidas mas pelo menos devia-se 

tentar fazer alguma coisa naquele lado de Argozelo. Se repararem em Argozelo 

não tem praticamente nenhuma fonte pública para estas necessidades. Rubrica 

dois ponto cinco um: aquisição de bens e equipamentos e serviços para o pos-

to de turismo, com cento e cinquenta e nove mil euros. Pergunto que equipa-

mentos é que poderão ser estes para cento e cinquenta e nove mil euros. Pon-

to três ponto dois: energia eléctrica remodelação / ampliação da rede de ilumi-

nação pública, seiscentos e setenta mil euros, em dois mil e quinze, dois mil e 

dezasseis, e dois mil e dezassete, mais setecentos mil euros. Não estou a ver 
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assim à partida onde se possa gastar, ou pela energia gasta, ou se vão fazer 

novas iluminações. Já agora e vou a falar em Argozelo, porque eu sou de lá, 

toda a gente fala que a rua principal merecia uma iluminação mais digna de 

uma vila, candeeiros, pelo menos que desse uma melhor visibilidade à vila. Há 

anos que toda a gente fala nisso mas até agora nunca vi nada feito. Apoio às 

Juntas de Freguesia na rubrica quatro ponto três: diz que, em princípio, é para 

distribuir cinquenta mil euros pelas juntas. Também não sei muito bem como é 

que esta verba é distribuída ou como se vai proceder à sua distribuição. Com-

preendo o orçamento, as questões financeiras estão hoje em dia na baila, não 

há pano para muito mais. De qualquer das formas agradecia que me respon-

dessem a estas questões”. ---------------------------------------------------------------------

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

Obrigado pelas questões colocadas pelo senhor membro da Assembleia Carlos 

Fernandes. Primeira questão: construção do heliporto. Como sabe até pelas 

funções que exerceu no anterior mandato, foi celebrado em dois mil e sete 

(salvo erro) ou dois mil e nove um protocolo, não posso precisar a data, entre a 

ARS Norte e o Município de Vimioso, que aliás hoje volta a estar em cima da 

mesa da discussão pública, que é a questão da deslocalização do helicóptero 

que está sediado em Macedo de Cavaleiros para Vila Real. Na altura quando 

encerraram os Serviços de Atendimento Permanente nos Centros de Saúde à 

noite, uma das contrapartidas era a colocação do helicóptero sediado em 

Macedo de Cavaleiros, e lá está, o helicóptero ainda está. Entretanto desse 

protocolo há o compromisso dos municípios, de todos eles, aqueles que não 

tinham, a construção dum heliporto. Obviamente que uma estrutura destas só 

pode ser feita com o recurso a fundos comunitários. No anterior mandato nunca 

houve nenhuma linha aberta para candidaturas ao heliporto. Se essa candida-

tura, ou se esses fundos financeiros vierem a estar disponíveis a nível de fun-

dos comunitários nós avançaremos com a obra designadamente com o con-

curso. Compreenderá que não podemos ter assumido um compromisso com a 

ARS e nem sequer estar em plano, pelo menos demonstrar que queremos 

cumprir esse compromisso. Não temos a verba, estamos à espera dos fundos 

comunitários. É uma obra importante, mas nós sabemos que o helicóptero hoje 

pára numa estrada nacional, e portanto não significa que seja absolutamente 

prioritária, mas não faria sentido quando nós estamos até numa luta jurídica 
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com a ARS, os doze municípios do distrito pela manutenção do helicóptero em 

Macedo de Cavaleiros, depois nós nem sequer equacionarmos a questão da 

construção do heliporto. Relativamente ao edifício das Forças de Segurança 

também deve conhecer que foi lançado o concurso, que amanhã mesmo podia 

começar a obra, podíamos adjudicá-la e diz respeito ao quartel da GNR de 

Vimioso. Passo também a responder-lhe à questão do direito de superfície que 

a ela está relacionado. Nós não podemos fazer obras naquilo que não é nosso, 

o terreno é do Ministério da Administração Interna, é do estado central, logo 

nós para poder fazer a obra temos que adquirir o direito de superfície, se não 

nem podíamos fazer candidaturas a fundos comunitários. Mas esse direito de 

superfície é totalmente pago por fundos comunitários e pelo Ministério da 

Administração Interna, é apenas uma questão administrativa. O valor foi o valor 

da avaliação do terreno, e foi presente na reunião de Câmara, na altura, é só 

uma questão administrativa. Foi essa avaliação que foi feita e portanto é esse o 

valor que está a ser considerado. Já agora, também esclarecer que nós não 

adjudicamos a obra enquanto não tivermos a garantia, permita-me a expres-

são” preto no branco” de que temos o financiamento assegurado. Sabemos 

que o Ministério da Administração Interna, foi ele a quem coube abrir essa linha 

de financiamento, esteve com algumas dificuldades junto da comissão euro-

peia, porque o que diz a comissão europeia é que não pode financiar direta-

mente edifícios de forças de segurança, porque é uma responsabilidade do 

estado português. O governo está a tentar encontrar uma outra fórmula, se 

calhar, em vez de lhe chamar só edifício de forças de segurança, chamar-lhe 

edifício de apoio à vítima de apoio aos idosos que inclua lá todos esses servi-

ços, no edifício de forças de segurança para poder ser financiado. Esta obra 

também só será concretizada se houver a abertura da parte do Ministério da 

Administração Interna. Já agora dizer-lhe que relativamente Argozelo foi feita 

uma primeira abordagem, mas como compreende estes edifícios são cem por 

cento da responsabilidade do Ministério da Administração Interna. Se pedirem 

a nossa colaboração, no sentido de nós podermos fazer a obra, fá-la-emos. 

Recordo-lhe que, ainda não há muitos anos, foram feitas obras de beneficiação 

no posto de Argozelo e inclusivamente ainda há pouco tempo quando veio para 

lá o novo sargento a comandar o posto, foram feitas obras na própria zona 

habitacional. Portanto, temos estado atentos a essas pequenas necessidades 
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que nós podemos atender, mas obviamente que a realização destas obras é da 

total responsabilidade do governo e não da Câmara Municipal. Relativamente 

às termas cem mil euros, eu espero que estes cem mil euros cheguem senhor 

Carlos Fernandes, porque diz respeito à contratação de serviços. Recordo que 

as termas estão em fase do estudo médico hidrológico. Já fizemos alguma con-

tratação de serviços ainda no anterior mandato como bem se lembrará, com a 

equipa médica e outros serviços que vão ter que ser contratados nomeada-

mente da higienização. É uma aposta que fizemos nas termas que até agora 

tem sido elogiada por todos. Tivemos lá agora uns pequenos problemas mecâ-

nicos que temos de acertar, o que é normal, aquilo é quase como uma criança 

que nasceu há pouco tempo e que é agora necessário cuidar. Mas queremos 

que ao final deste ano ou ano e meio, quando terminar o estudo médico - hidro-

lógico as termas estarem perfeitamente, permitam-me a expressão “ entrar em 

velocidade cruzeiro”. Até lá isto é um trabalho muito minucioso muito técnico, 

tem que ser assegurado, e por isso eu até espero que esse valor chegue, por-

que pode eventualmente nem vir a chegar. Diz o senhor membro da Assem-

bleia que os postos médicos só tem cem euros. Ó senhor membro da Assem-

bleia, foi o governo que fechou os postos médicos não fomos nós, já só existe 

Vimioso e Argozelo, e o de Argozelo está em boas condições. Se for necessá-

rio, a rubrica está aberta e melhorá-los-emos. Mas também dizer-lhe que esta 

responsabilidade é inteiramente do governo. Até porque na altura quando fize-

mos obras no posto médico de Argozelo fomos acusados de estar a fazer 

obras naquilo que não era nosso, mas fizemo-las. Estará certamente recordado 

que foi a pressão do anterior executivo que conseguiu informatizar a extensão 

de saúde de Argozelo e ela quase que reabriu porque estaria meio fechada. 

Portanto o que temos de postos médicos neste momento é o Centro de Saúde 

de Vimioso que é da responsabilidade do Ministério da Saúde, e é a extensão 

que está em Argozelo e que também é da responsabilidade do Ministério da 

Saúde. Mas, ainda mesmo, o ano passado, fizemos lá obras nesse posto 

médico por administração direta, uma casa de banho no exterior para as pes-

soas. Revisão do PDM: o PDM ainda está longe de estar concluído, longe no 

sentido de que muito do trabalho principal está feito, e temo que possa vir 

acontecer algum problema porque a empresa que ganhou o concurso e está a 

rever o PDM, sabemos que está com dificuldades financeiras. Se a empresa 
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vier a manter essas dificuldades financeiras e declarar insolvência, é muito 

simples, a Câmara Municipal com os seus técnicos ou recorrendo a outros téc-

nicos, hoje, com o trabalho que está feito e que falta fazer, está em perfeitas 

condições para assegurar a conclusão do PDM. Recordo que o valor global 

inicial era de setenta e cinco mil euros, foram gastos trinta, falta gastar os 

outros quarenta que era o que estava orçamentado inicialmente. Reparação de 

arruamentos trezentos mil euros: há arruamentos e designadamente na Vila de 

Argozelo que precisam de ser reparados. O senhor membro da Assembleia 

sabe perfeitamente que hoje os preços são muito elevados, e portanto trezen-

tos mil euros para reparar ruas, designadamente em Argozelo, já que falamos 

de Argozelo, mas também por exemplo em Angueira que há lá pavimentos que 

precisam mesmo urgentemente de ser reparados, não sei se a verba será sufi-

ciente. É a que temos disponível neste momento, e actuaremos em função das 

prioridades e em função daquilo que é mais importante e mais urgente. Depois 

dizer que não passam lá pessoas. Então também não vale a pena pôr luz em 

Argozelo porque não passam lá pessoas. Tem que se entender relativamente 

se passam ou se não passam lá pessoas. Relativamente à construção dos 

regadios, como sabem nós reparamos a presa de Vale de Frades e aliás é pre-

ciso fazer lá agora uma pequena intervenção, mas que estava fora da primeira 

intervenção inicial, vamos fazê-la o mais rápido possível. Pretendemos se o 

próximo quadro comunitário permitir, ainda integrar em fase de candidatura o 

regadio de vale de Frades, e portanto aí ir buscar verba porque ele está pago. 

Obviamente que continuamos interessados e preocupados em reabilitar tam-

bém neste caso o regadio de Angueira, se houver fundos comunitários para tal. 

Se reparar esses cem mil euros que lá constam respeitam todos a fundos 

comunitários, não é verba da autarquia. Falou que a água também é necessá-

ria em Argozelo, penso que se referia à água que sai na galeria de leitarães, e 

que está lá um sistema de tratamento colocado na altura que foi feita a sela-

gem das minas. A questão ali é só de fazer uma retenção de água ou uma 

charca onde as pessoas possam ir buscar a água. Voltamos a ter o mesmo 

problema que temos noutros locais é uma linha de água e é reserva ecológica, 

portanto os licenciamentos para essas situações são extremamente complica-

dos. Não significa que não se possa encaminhar a água para um outro local 

onde possa ser necessário fazer essa charca, mas obviamente que isso, do 
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que eu conheço da zona implicará a aquisição de terrenos para ser feita essa 

mesma retenção de água ou charca se assim lhe quiserem chamar. Relativa-

mente ao posto de turismo, o senhor membro da Assembleia deve ter conhe-

cimento que é uma candidatura que já vem do anterior quadro comunitário e 

que já vem do anterior mandato, e que só foi agora aprovada. Diz respeito a 

pequenas obras de adaptação de um espaço e depois diz respeito a todo o 

mobiliário e a configuração informática chamadas mesas interativas e os layout 

para uma loja de turismo. As lojas das Câmaras que aderiram vão ter a mesma 

configuração, ou seja vão ser uniformes quer no mobiliário quer no tratamento 

dos dados. O financiamento é de oitenta e cinco por cento. Relativamente à 

energia eléctrica, a verba é para pagar a energia pública. Voltando à rua princi-

pal de Argozelo como sabe a colocação de iluminárias mais decorativas não é 

fácil, porque a rua é extremamente estreita. Se reparar quer no largo de S. 

Sebastião quer no largo Dr. Manuel Teles onde há mais largura tem lá ilumina-

ção mais decorativa. Se reparar ali ao pé da Igreja, ao pé dos táxis do Arnaldo 

estão colocadas na parede as iluminárias, por alguma razão, é porque não há 

espaço para as colocar nas ruas. Já há dificuldade em cruzarem os carros, se 

vamos por iluminação como temos nos largos, dificulta a circulação. Relativa-

mente ao apoio às Juntas de Freguesia, nós temos apoiado as Juntas de Fre-

guesia, não temos apoiado diretamente financeiramente, mas temo-las apoia-

do. Temos tido uma estreita colaboração com todas as Juntas de Freguesia e 

vamos continuar a ter. A questão que aqui se coloca é que, já tem acontecido 

também em mandatos anteriores, se alguma Junta de Freguesia apresentar 

uma candidatura a fundos comunitários, como há muitas que às vezes apre-

sentam, e depois têm que demonstrar que têm capacidade financeira para exe-

cutar esse projecto, se por algum motivo em reunião de Câmara considerarmos 

que é um projecto estruturante e que é fundamental para aquela localidade, a 

Câmara está disponível para ajudar nessa comparticipação nacional da junta 

de freguesia. Não significa que temos aqui cinquenta mil euros para distribuir 

igualmente. Não é disso que se trata, não o fizemos assim, tivemos uma expe-

riência penso que no primeiro mandato do senhor Presidente da Assembleia 

nesse sentido. Os senhores Presidentes de Junta sabem que podem contar 

com a Câmara a toda a hora, o problema é que antes dávamos o dinheiro e 

depois ainda tínhamos que dar os serviços. Não pode ser tudo. Agora se for 
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necessário para alguma junta de freguesia dinheiro que se justifique para 

alguma obra específica e que a junta de freguesia não tenha capacidade para a 

realizar, nós cá estaremos para avaliar essa situação e estamos disponíveis 

para colaborar até financeiramente com a junta de freguesia. Recordar-lhe que 

no anterior mandato nem um cêntimo foi transferido para nenhuma junta de 

freguesia, e não foi por isso que se deixou de fazer obra nas juntas de fregue-

sia, quer com as juntas quer com a Câmara em colaboração”. -----------------------

------- Usou da palavra o membro da Assembleia Municipal, Jorge Fernandes. 

Disse:” Tratando-se de um documento de extrema importância para o ano que 

vem, eu, também à semelhança do meu colega Carlos também quero aqui 

esclarecer alguns pontos: página dois: Termas da Terronha Balneário Termal: 

toda a gente sabe que as Termas já foram inauguradas recentemente, Junho 

ou Julho já não sei precisar, continua a aparecer aqui aquisição de serviços, 

furos de captação de água para o balneário, também sei que existe uma des-

pesa considerável com a aquisição de serviços. Na questão dos furos importa 

esclarecer se realmente é necessário fazer mais algum furo ou não, porque isto 

é um projecto que está numa fase inicial, o grosso do investimento está feito. 

Importa a nós cidadãos deste concelho e nós elementos desta Assembleia 

Municipal saber, mais ou menos em pormenor, como estão a correr as coisas. 

Qualquer investidor que faça um investimento, qualquer empresário, qualquer 

pessoa, quando o investimento arranca faz a análise custo benefício, ou as 

análises que entender fazer. Agora a minha pergunta é a seguinte: qual é a 

despesa média corrente do investimento em pessoal, encargos decorrentes de 

electricidade, enfim todos os encargos do investimento. Penso que já passaram 

alguns meses já é possível apurar esses números. Gostaria de saber que 

resultados neste momento já existem em despesas com aquisição de serviços 

até ao momento, despesas de pessoal, novas despesas que venham a ser 

contraídas para que possamos levar este investimento para a frente. Aquisição 

de imóveis no concelho: aparece aqui uma rubrica de sessenta e cinco mil 

euros, gostaria de saber que imóveis estão a pensar adquirir no concelho. 

Beneficiação /conservação e reparação de arruamentos diversos no concelho, 

trezentos mil euros. Quais os arruamentos desde já que estão previstos benefi-

ciar atendendo ao volume de montante de trezentos mil euros que aqui está 

previsto. É conhecido e foi falado que há ruas em algumas aldeias que estão 
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numa lástima que importa reparar. Continuando, há aqui um ponto e o senhor 

Presidente fala que é importante, e toda a gente sabe que é importante gerir 

muito bem os fundos do município, em tempo de crise em tempo que há muita 

gente com os seus cortes a nível de vencimentos, em tempos que os empresá-

rios nem todos os meses têm se calhar dinheiro para pagar as despesas de 

electricidade, salários e por aí fora. Parece-me dotar a edição do Boletim Muni-

cipal com trinta mil euros um exagero. Um Boletim Municipal que se reflete 

apenas num pequeno panfleto, parece-me que é uma despesa bastante eleva-

da. Aqui pode-se e deve-se em meu entender, em minha opinião reduzir este 

montante. Aquisição de máquinas pesadas sessenta e cinco mil euros e aquisi-

ção de viaturas sessenta mil euros, tudo somado cento e vinte e cinco mil 

euros. A minha pergunta é, e conheço mais ou menos assim por alto o parque 

de máquinas e viaturas da Câmara, se estamos em época de crise, em época 

de dificuldades, em época de racionalização dos recursos financeiros da 

Câmara, dotar esta rubrica de cento e vinte e cinco mil euros, em investimento 

em máquinas não me parece que seja propriamente um bom investimento para 

o próximo ano, segundo a minha opinião enquanto elemento desta Assembleia. 

Apoio às juntas de freguesia: continuo a dizer o que disse o colega Carlos, o 

senhor Presidente tem a justificação de que serão apoiados todos e quaisquer 

projectos, acho muito bem que seja essa a política, qualquer junta que tenha 

capacidade técnica de apresentar qualquer projecto que seja para a sua popu-

lação acho que deve incondicionalmente ser, seja quem for o representante da 

junta eleito pelo partido PS ou PSD, apoiado pela Câmara Municipal. Dotar 

esta rubrica de cinquenta mil euros, na minha opinião, também é bastante pou-

co comparativamente com a despesa que já se tem anteriormente com o bole-

tim municipal, comparativamente também com a despesa de viaturas. Entendo 

que este apoio deve ser reforçado. Depois não há aqui nada neste plano que 

me salte à vista a nível do apoio ao desenvolvimento agrícola direto no conce-

lho. Pelos vistos era uma bandeira ou era uma aposta sua forte em termos elei-

torais, o apoio à agricultura. Mas o que se fez já é passado, deve-se continuar 

apoiar e lançar novas ideias e novos projectos para o futuro, é por isso que nós 

aqui estamos para projectar o futuro do concelho. Então parece-me que esta 

questão aqui está a ser, de certa maneira, na minha opinião, algo esquecida ou 

então eu estou a interpretar não da devida forma o plano que aqui está resumi-
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do. Entendo que deve haver uma estratégia de desenvolvimento rural no con-

celho, seja apoiar direta ou indiretamente todos aqueles que ainda trabalham a 

terra, que já são poucos, e há diversas estratégias e diversas formas para os 

apoiar. Bem sei que algumas medidas no concelho para isso servirão e cito a 

feira de artes e ofícios, mas já se está nessa óptica nessa linha há imenso 

tempo. Portanto gostaria de ouvir a sua opinião relativamente a este ponto de 

desenvolvimento económico agrícola, porque a economia do concelho é a agri-

cultura. Gostaria de ouvir a sua opinião quanto a isso, se há algum ponto aqui a 

acrescentar, entendo eu que deve ser acrescentado nesse campo de desen-

volvimento económico”. --------------------------------------------------------------------------

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

questões colocados pelo senhor membro desta Assembleia Jorge Fernandes. 

Termas, Serviços, Furos sim ou não? Que despesa corrente é que temos? 

Relativamente aos furos, absolutamente necessários, aliás eles estão previstos 

desde o primeiro momento. O estudo realizado pelo professor Alcino Oliveira 

que continua a assumir a direção técnica das termas e à qual pagamos à Uni-

versidade de Trás-os-Montes entre novecentos a mil euros mensais por essa 

assistência. Mas essa assistência como sabe já vem de há vários anos e temos 

essa avença com a UTAD. Os furos já estavam previstos desde o início, três 

furos, o primeiro furo felizmente deu logo água, obviamente que agora para 

manter em funcionamento, havendo até problemas com algum furo, ou haven-

do necessidade de aumentar o caudal da água, os furos são absolutamente 

necessários, imprescindíveis, e nós queremos ver se no primeiro trimestre ou 

no segundo trimestre do próximo ano estamos a abrir furos um ou dois em fun-

ção das disponibilidades e dos financiamentos comunitários. Porque para a 

valorização dos recursos do território vai haver concerteza financiamento. Os 

furos são absolutamente necessários e vão ter de ser feitos, aliás, como se 

recorda, até foi entregue um estudo a uma empresa espanhola que tem até o 

nome da AGS para fazer a tal geometria do local dos furos. Esse estudo está 

feito, já está definido qual é o local dos furos. Quanto às despesas com pes-

soal, neste momento nós fizemos um contrato anual com a equipa médica, que 

aliás foi presente em reunião de Câmara foi o concurso salvo erro na ordem 

dos setenta e quatro mil euros, portanto esse está feito. Depois a maior parte 

do pessoal que está lá foi pessoal requisitado, através do impulso jovem medi-



 18 

das centro de emprego, exceptuando a fisioterapeuta e a massagista, que é 

esta empresa que está neste momento também a pagar. Mas obviamente que 

não entrava no pacote dos médicos e andará na ordem dos mil e quinhentos 

euros por mês, se tivermos de vir depois a pagar esse serviço. Quanto às des-

pesas de electricidade, não consigo ver agora, mas posso ver na próxima reu-

nião de Câmara a ver qual é a fatura, mas há-de ser também uma fatura eleva-

da porque a água tem de ser bombeada do furo até cá em cima. Relativamente 

a novas despesas, de facto as termas, eu repito isto, as termas ainda não têm 

alvará para termas, aquilo é um balneário para estudo médico - hidrológico. Só 

no final do estudo médico - hidrológico, esperemos que tudo corra bem é que 

teremos o alvará para as termas. Nesta primeira fase, desde testar equipamen-

tos, desde verificar a forma de rentabilizar ou de diminuir os custos dos equi-

pamentos, desde por exemplo, é a Santa Casa da Misericórdia de Vimioso, a 

lavar a roupa. Também temos que equacionar, já entramos em várias negocia-

ções qual é que é o preço, se compensa se não compensa. Obviamente que 

são custos elevados, nós assumimos que são custos elevados mas é um pro-

jecto que agora temos que consolidar. Eu estou a dizer-lhe que são setenta e 

cinco mil euros para a equipa médica, será a volta de mil e quinhentos, o da 

equipa médica é durante dois anos, depende também se é necessário comprar 

mais produtos de higienização ou se não é, mas neste momento eu quero 

dizer-lhe que é um valor considerável. Mas volto a repetir, estamos numa fase 

de implementação de todo o processo funcional das termas. O edifício está 

concluído e estamos lá fazer agora pequenas adaptações. Esperamos vir a 

fazer um edifício de apoio mesmo às termas onde esteja a recepção e uma 

pequena cafetaria porque já notamos essa dificuldade. Também dizer-lhe que 

temos neste momento cerca de duzentas pessoas à espera de fazer tratamen-

to, o que significa que as termas estão a ter uma boa receptividade junto da 

população, e só não estão a fazê-lo porque houve esses problemas técnicos 

que estamos agora a tentar resolver. Como sabem o funcionamento das ter-

mas, geralmente no Inverno algumas até fecham. O que nós queremos é que 

não as fechar mantendo, de Inverno, aquilo que diz respeito ao bem-estar, isto 

é o funcionamento da piscina e eventualmente a ginástica e também a parte de 

massagens que não tem que ser obrigatoriamente com água mineral isto é sul-

furosa. E nós queremos manter as termas, quer a parte do chamado conforto e 
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obviamente depois na época alta termal na parte dos tratamentos. É isso que a 

equipa médica nos aponta e é isso que tem vindo a ser feito. Neste momento 

ainda não pode ser avaliada porque o que as pessoas estão a pagar é apenas 

uma quantia muito simbólica que praticamente nem dá para pagar a lavagem 

dos roupões e das toalhas, é apenas um custo simbólico. Ainda não há sequer 

tarifas fixas. Se me perguntarem se há acordos com o sistema de saúde, não 

há, porque aquilo ainda não são termas. Em Vimioso ainda não se pode fazer 

tratamento em termos médicos, o que está a ser feito é um estudo médico para 

testar da qualidade médica dessas águas, que os médicos nos dizem que a 

tem, mas que, legalmente obriga a este estudo e é isso que nós estamos a 

fazer, estudo que durará pelo menos dois anos. Só no Verão de dois mil e 

quinze é que o estudo estará concluído. Até lá as pessoas que se inscrevem 

para estes tratamentos permitam-me a expressão são uma espécie de 

“cobaias”, que é para verificar esse tratamento. Os médicos vão seleccionar 

algumas dessas pessoas para ver a evolução do tratamento que tiveram. Aqui-

sição de imóveis do concelho: por exemplo estamos em negociações para 

adquirir novos imóveis na região de S. Joanico para o Parque Ibérico Natureza 

e Aventura com a família Teixeira Duarte. Estamos apenas em negociações. 

Isso vai-nos permitir colocar ou deslocalizar alguns aparelhos onde estamos a 

pagar renda e colocá-los em terrenos que são nossos. Sempre que seja 

necessário, até em função de alguma requalificação que venha a acontecer ou 

até a adquirir casas para transformá-las permitam-me a expressão em “habita-

ção social”, obviamente se aparecerem essas oportunidades nós faremos 

essas aquisições. Relativamente ao boletim municipal senhor membro da 

Assembleia Jorge Fernandes, como sabe já não é editado há dois ou três anos. 

Estar a dizer que o boletim municipal tem isto, é falso, porque não é editado, se 

reler a rubrica diz boletim municipal e outros. Diz respeito à organização de 

exposições, da agenda cultural, da promoção da feira de artes e ofícios, da 

promoção das jornadas de micologia ou seja toda essa promoção do concelho. 

Legalmente, é obrigatória a edição do boletim municipal. Numa última inspec-

ção a obras de fundos comunitários que tivemos, que estava tudo bem, a única 

coisa que estava mal é que não foi publicitado no boletim municipal. É obriga-

ção do município fazê-lo. Obviamente atendendo aos custos e à situação em 

que estamos não o fazemos há três anos. Portanto acho que não é muito cor-
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reto estar a dizer que temos muito para o boletim, porque sabe que o boletim 

não é editado há três anos. Sabe disso. Portanto esta rubrica respeita à parte 

cultural, exposições, panfletos tudo isso. Não é relativamente ao boletim muni-

cipal, embora seja uma exigência legal a edição do boletim municipal, como a 

maior parte das câmaras, como sabe, o faz. Dizer-lhe que a despesa não é 

muito grande, atendendo ao volume de iniciativas que vão sendo feitas da 

promoção do concelho. Aqui estão incluídos por exemplo os panfletos para o 

cinema, está incluído tudo isso que diz respeito à parte cultural, e estas coisas 

não são assim tão baratas quanto isso. Aliás diminuímos o volume da agenda 

cultural, como sabe, reduzimo-la praticamente a uma folha, exactamente para 

reduzir nessas áreas para poder fazer face às questões sociais. Esse trabalho 

tem vindo a ser feito, vai continuar a ser feito. A rubrica diz boletim municipal e 

outros, o que está a ser gasto é nos outros não é no boletim municipal. Aquisi-

ção de máquinas pesadas e viaturas. Aquisição de máquinas pesadas cento e 

vinte e cinco mil euros: como compreende senhor membro da Assembleia nós 

no anterior mandato compramos a giratória e nem sequer tinha lá esse dinheiro 

disponível na rubrica. Sabe perfeitamente que em sede de reunião de Câmara 

nós podemos fazer modificações ao orçamento reforçar umas rubricas com 

outras. Se vier a ser necessário a aquisição de máquinas, sê-lo-ão, se não for 

necessário não serão. Nós não sabemos qual é o comportamento das máqui-

nas, estamos a ter um problema mecânico e pelos vistos dizem-nos que pode 

ser sério com o camião que é utilizado pelos bombeiros e é utilizado por nós 

para o transporte de máquinas, não sei se vai ser necessário ou não comprar 

um novo tractor. Agora a Câmara tem que ter margem para socorrer a estas 

situações. Há aqui rubricas e sabe muito bem, vamos supor que os cem mil 

euros não chegam para os furos, obviamente que nos permite aqui uma mar-

gem de deslocação de verbas. Relativamente a viaturas ligeiras, se vierem a 

ser compradas, em função da informação dos serviços, será para os serviços, 

na certeza de que não será comprada nenhuma viatura para o executivo. Apoio 

a juntas de freguesia cinquenta mil euros é pouco, é a sua opinião respeito-a, 

eu até posso dizer que pode ser muito, se não aparecer nenhum projecto para 

poder ser financiado até é demais, depende da perspectiva que nós temos. Os 

Presidentes de Junta sabem que nós estaremos aqui para ajudá-los a concreti-

zar projectos e fui muito claro, projectos financiados, porque senão todos os 
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presidentes de junta queriam fazer obra e a Câmara dá-nos dinheiro, não é 

disso que se trata. Nós temos tido uma perfeita e uma estreita colaboração 

com todas as juntas de freguesia e é assim que o vamos fazer. Sei, por exem-

plo, que há juntas de freguesia que fizeram candidaturas ao PRODER foram 

aprovadas. Aliás eu até acho que é nesta semana que começaram a chegar as 

cartas para fazer os contratos de financiamento com IFAP através da Corane. 

Se há juntas de freguesia que não têm capacidade financeira para suportar a 

sua contrapartida, a Câmara estará disponível para a ajudar, e por isso tem de 

ter verba inscrita. Eu não sei se os cinquenta mil, se for pouco em função de 

projectos que vierem a ser apresentados reforçar-se-à esta verba, se não 

forem apresentados projectos e o próximo quadro comunitário como sabe está 

a ser agora definido e portanto é só de projectos que já foram candidatados. A 

verba pode ser pequena, repito se houver muitos projectos para financiar, mas 

até pode ser elevada se não houver projectos, na certeza de que as juntas de 

freguesia terão sempre na Câmara Municipal um aliado para realizar aquelas 

obras que considerem de importância. Depois termina dizendo que não há 

nada ao apoio ao desenvolvimento agrícola e que estará esquecido. Obvia-

mente que o plano não reflete acções concretas a nível de realização material 

do apoio à actividade agrícola. Mas já agora dar-lhe a informação que na quar-

ta-feira estive reunido com a OPP de Palaçoulo onde estava um representante 

e o médico veterinário, seu irmão, e em que assumimos claramente novo com-

promisso. Nós, neste momento, estamos a pagar vinte e cinco por cento da 

quota do tratamento a cada animal adulto bovinos e ruminantes. Estamos a 

pagar vinte e cinco por cento, o que nós dissemos, o que nós assumimos já 

perante a OPP de Palaçoulo que faz a sanidade também no concelho de 

Vimioso, é que eles dizem-nos que têm um corte de cerca de quarenta e dois a 

quarenta e cinco por cento. E o que nós dissemos foi: definam qual é o mon-

tante que vão passar a cobrar aos agricultores na certeza de que nós garanti-

remos sempre os vinte e cinco por cento para já. Isto significa que vamos pagar 

mais porque eles lhe vão subir a quota, e também ficou o nosso compromisso 

que, se podermos ir mais além, iremos, ou seja nesse apoio aos agricultores, 

não tem que estar em plano, obviamente que isso são transferências para 

outras entidades. Mas esse apoio que estamos a dar de vinte e cinco por cen-

to, vai manter-se seguramente nos vinte e cinco por cento e isto já trás um 
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acréscimo porque eles vão ter de pagar mais, e esse compromisso está assu-

mido, obviamente se podermos ir mais longe iremos mais longe. Estamos a 

fazer um estudo de todo o concelho através do gabinete florestal, no levanta-

mento quer de estábulos, quer de caminhos agrícolas, relativamente à electrifi-

cação daqueles que não a têm. O próximo quadro comunitário não está defini-

do, portanto eu não posso estar a colocar no plano electrificação sem saber 

sequer como é que são as candidaturas que se vão apresentar. Na certeza de 

que a actividade agrícola está a ser apoiada, e vai continuar a ser apoiada, seja 

com os regadios, seja com os caminhos rurais, seja com a electrificação em 

função do quadro comunitário, seja através do apoio monetário à OPP porque 

obviamente não podemos estar a apoiar financeiramente o agricultor indivi-

dualmente. Já agora dizer-lhe que temos vindo a fazer reuniões com as asso-

ciações e as cooperativas de raças autóctones mirandesa, bísaro, churra gale-

ga mirandesa e cabra serrana no sentido de podermos articular aqui quer valo-

rizando ou fazendo maior aproveitamento da unidade mirandesa, que neste 

momento em função dessas reuniões já está a embalar carne de cordeiro. Nós 

gostávamos que pudessem embalar também de outras para que o circuito 

comercial se torne mais rentável. Porque os clientes de uns podem ser os 

clientes de outros, já que as carnes não competem umas com as outras, por-

que são todas de origem diferente. Também dizer-lhe que na segunda-feira 

estive reunido com o senhor Director Regional de Agricultura do Norte esteve 

aqui na Câmara municipal de Vimioso e visitamos dois locais quer em Avelano-

so quer em Santulhão. Em Santulhão já vem de há muito tempo, já antes do 

vinte e cinco de Abril se falava na possibilidade da barragem da Alamela que é 

antes do lagar do lado direito, mas isso obviamente que é uma obra que com-

pete ao Ministério da Agricultura. A nós compete-nos fazer a pressão para que 

eles a inscrevam para que se possa realizar para uma grande área de regadio 

de olival. O que ele me disse é que iria reportar ao Senhor Secretário de Esta-

do de Desenvolvimento Rural no sentido de que no próximo quadro comunitário 

essa barragem puder ser contemplada. Portanto também no domínio da agri-

cultura é um sector fundamental, porque o nosso concelho é eminentemente 

agrícola e é isso que estamos a fazer, e todos os contributos que os senhores 

deputados em particular o senhor deputado que tem investimento e tem forma-

ção nessa área que nos queira dar. Aliás quando quiser colaborar connosco no 
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regulamento para a questão da apicultura estamos disponíveis para o fazer já 

que é especialista nessa área. Só relativamente aos arruamentos porque voltou 

a colocar a questão, neste momento os casos mais prementes no concelho é a 

região do latedo em Argozelo e a freguesia de Angueira”. -----------------------------

------- Novamente no usou da palavra o senhor membro da Assembleia Jorge 

Fernandes. Disse:” Ouvindo aqui alguns comentários, alguns zunzuns de basti-

dores, ou quando faço a minha intervenção não é para ferir alguma susceptibi-

lidade de quem quer que seja, é para se gerar aqui algum debate ou alguma 

troca de ideias, e gostei de ouvir a resposta que deu agora final de todas as 

acções que estão a ser realizadas no terreno, negociações da Câmara com 

instituições e por aí fora. Porque mediante essa informação é que nós deputa-

dos aqui nesta Assembleia poderemos ser mais válidos para o mandato que 

nos foi legitimado. Se nós estivermos dentro do assunto do que se está a pas-

sar, poderemos dar o nosso melhor contributo, e cada um dentro da sua área 

de trabalho profissional tem o dever enquanto membro desta Assembleia dar a 

sua ajuda, dar as suas ideias. Fique aqui bem claro que eu quando falo que 

não vejo nada em concreto, não estou a dizer nada em concreto fui muito claro 

e disse, há grandes acções que foram feitas, estamos aqui importa potenciar o 

presente e o futuro. Quando eu falo do boletim municipal, eu refiro-me ao 

seguinte: na minha caixa do correio entregam-me aos três e quatro exemplares 

eu pego naquilo e no minuto seguinte vai para o lixo, fico só com um, seja o 

que for são os outros, portanto não é só o boletim são os outros. Quando me 

desperta a atenção é os outros, o que são os outros, é a minha opinião pes-

soal. Eu quando vier aqui falar das minhas opiniões, senhor membro da 

Assembleia Serafim João, comentou se não sabia que eu tinha sido vereador 

nesta casa, ainda bem que o fez, e não vejo qual é o incómodo, de eu fazer 

aqui a minha intervenção, para si. Não sei qual foi o seu incómodo em eu falar 

nisto. Eu quando estava ali sentado e de boca calada não podia intervir, você 

foi chefe de gabinete durante quatro anos também nunca lhe ouvi nada durante 

esses quatro anos. Estamos aqui todos, nesta fase é para apoiar este executi-

vo e darmos as nossas melhores opiniões, eu já disse isto na última Assem-

bleia, em prol só do concelho. Eu ao senhor Presidente da Câmara reconheço-

lhe algum mérito e algum valor profissional, e é melhor nós todos ajudarmos 

aqui um bocadinho e deixar esses comentários de zunzuns para outras coisas”. 



 24 

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

tado eu agradeço todas as questões que colocarem, aliás é uma oposição forte 

que faz um executivo forte, não tenho dúvidas sobre isso. Agora a forma como 

falou do boletim, sabendo vossa excelência que o boletim não é editado há três 

anos, não me pareceu a melhor forma de o fazer. Eu dei-lhe a resposta, o bole-

tim não tem sido editado, está respondido. E já agora dizer-lhe que disse cla-

ramente com estas palavras, não há nada ao apoio ao desenvolvimento agríco-

la. Há. Nós temos que medir aquilo que dizemos. Só informar-lhe que nós 

temos tido algumas reclamações eu próprio já vi mesmo em caixas de correio 

quer na do meu pai quer noutras, mais do que uma agenda, imediatamente 

telefonamos ao Director da Região Norte Dr. Carlos Soares exactamente a pôr 

essa questão, e disse-lhe, vi com os meus olhos. Ainda bem que volta a levan-

tar essa questão porque vamos novamente reportar aos CTT que o serviço não 

está a ser bem feito, só tem que meter uma em cada casa. Volto a sublinhar 

que antes a agenda cultural era um livrinho mais elaborado e maior e agora é 

apenas uma simples folha exactamente no sentido de diminuir os custos. Já 

agora que tínhamos falado nisso quando éramos colegas no anterior executivo, 

estamos disponíveis para nos dar o seu contributo uma vez que é dessa área 

no sentido de começarmos a trabalhar na elaboração do regulamento relativa-

mente à apicultura. Quando estiver disponível diga-nos para começarmos a 

trabalhar nessa área”. ----------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Serafim João. Disse:” 

Numa análise dos documentos que nos foram presentes dou os parabéns à 

Câmara Municipal de Vimioso porque, contrariamente àquilo que os meus 

colegas que me antecederam na sua intervenção, penso que é um documento 

sintético é um documento essencialmente técnico não está ao nível de todos 

nós para o podermos compreender, mas resume um bocado a situação eco-

nómica do país e ao fim e ao cabo também sabe orientar através das rubricas 

aqui implantadas ou inscritas estar sempre aberto a qualquer financiamento do 

exterior, quer seja europeu, quer seja intermunicipal quer seja nacional. Claro 

que é um documento muito rigoroso e às vezes há determinadas verbas que 

não podem ir para aqui ou ir para ali, e cada um puxar um bocadinho a brasa à 

sua sardinha, como fez o deputado natural de Argozelo que como é evidente 

cada um pede para aquilo que pode. Eu também pedia arruamentos em Car-
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ção principalmente nos largos mais importantes porque Carção também tem 

um piso muito irregular, se calhar também não está aqui inscrito mas pode 

eventualmente ser com arruamentos diversos no concelho. Também pedia 

para a minha escola ou para a escola de todos nós e também não está aqui 

inscrito mas se calhar está numa rubrica mais abrangente, que é o caso da 

requalificação da zona envolvente à escola. Depois de termos uma escola tão 

bonita, com tão boas condições para os nossos alunos, mas fico contente por-

que na sinopse aparece pelo menos cá a fotografia da escola. Pelo menos tem 

uma boa indicação alguma coisa estará depois lá dentro e ficamos receptivos a 

essa situação. Contrariamente ao que dizia o deputado Jorge Fernandes, os 

apartes às vezes são bons porque espicaçam as pessoas. Nesta Assembleia, 

já estou cá há dezasseis ou vinte anos. Fui sempre apelidado que era eu que 

trazia as pedras no bolso, e houve uma altura que um vereador e um deputado 

também da sua cor partidária dizia assim: felizmente que o Dr. Serafim João 

deixou as pedras em casa, porque nesse dia eu entrei de boca calada e saí de 

boca fechada, não abri a boca. Mas, eu estou de acordo que se fale e que se 

fale muito. E quando eu disse aí num aparte que dava impressão que os 

senhores deputados municipais que me antecederam na sua intervenção, que 

não tinham estado na vereação anterior, eu digo isto porque qualquer ser 

humano, ao analisar as rubricas que vocês presenciaram ao longo de quatro 

anos, nunca interviram se estava bem ou se estavam mal podiam-no ter feito, e 

digo-lhe agora senhor Jorge Fernandes eu como chefe de gabinete não podia 

intervir na Assembleia. O senhor como vereador da Câmara pode intervir a 

todo o momento desde que peça autorização ao senhor Presidente da Assem-

bleia e ao senhor Presidente da Câmara. Pode intervir nem que mais não seja 

no período após a ordem do dia, qualquer cidadão o pode fazer, estando na 

Assembleia. Eu penso que quem já esteve na vereação, tem obrigação de 

estar mais esclarecido com estas rubricas, com estas dinâmicas, o que são os 

planos municipais e os planos de atividades municipais. Se calhar não está ao 

alcance de alguns de nós na Assembleia Municipal porque são documentos 

técnicos. Foi por isso que eu fiz esse comentário à parte, que dava impressão 

que não tinham estado na vereação anterior durante quatro anos”. -----------------

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

tada nenhuma questão em particular, portanto eu acho que todos os contribu-
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tos que possam ser dados são importantes, e nós pedimos mesmo que todos 

os membros desta Assembleia o façam. Também compreendo que os senho-

res Presidentes de Junta façam menos intervenções porque nós temos uma 

relação diária com os senhores Presidentes de Junta, e portanto é perfeitamen-

te natural que não levantem tantas questões, porque as colocam ao longo do 

tempo à Câmara Municipal, quer a mim quer ao senhor vice-presidente e 

vereador. Toda a discussão que se possa suscitar é importante, acho que deve 

ser feita com a maior elevação possível, mas é evidente que às vezes ainda 

conseguimos ser mais elevados do que noutros palcos políticos, faz parte do 

debate político”-------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o senhor membro da assembleia José Manuel Grana-

do. Disse:” Depois das intervenções feitas pelos meus colegas de bancada, a 

minha intervenção ficou um pouco esvaziada, no entanto há duas dúvidas que 

eu queria levantar. A primeira é na página seis: aquisição de imóveis e aquisi-

ção de terrenos. Se calhar é só uma questão contabilística, porque imóveis e 

terrenos, não sei o que é um e o que é outro, aliás sei, todos nós sabemos. Os 

terrenos também são imóveis. Da análise que eu fiz dá-me a ideia de que este 

orçamento e o plano plurianual aposta muito pouco no ambiente. E digo isto 

porquê? Da leitura que eu fiz a não ser a construção da ETAR de Argozelo 

todo o resto do concelho parece um deserto, cem euros aqui, cem euros acolá 

e cem euros por aí fora. Agora sobre o que as aldeias pedem, o que precisam 

ou não precisam seria para mim desleal da minha parte estar a dizer o que 

Algoso precisaria, para isso teria de conversar com o meu presidente e ele é 

que poderá saber melhor as necessidades que a aldeia precisará”. ----------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Na rubrica dos 

terrenos e dos imóveis, reparem que temos várias classificações, umas do 

ambiente, outras da cultura e aparece até em vários locais. Quando falamos 

em imóveis estamos a falar mais concretamente das casas de habitação, 

quando falamos de terrenos às vezes, respeita a indemnizações por ocupação 

de terrenos. Relativamente à questão da aposta no meio ambiente, senhor 

membro da Assembleia, acho que a aposta maior que nós temos feito no nosso 

concelho é exactamente no ambiente e está aqui neste plano. Eu explico. Apa-

rece aí a ETAR de Argozelo porque não foi feita a recepção definitiva, mas eu 

recordo que todas as localidades do nosso concelho, estão servidas com abas-
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tecimento de água, e estão servidas com o tratamento das águas residuais, 

todas, não há uma que não esteja. E mesmo nalgumas localidades, por exem-

plo ali entre Avinho e Matela ainda só não lançamos o concurso para prolongar 

a rede de saneamento exactamente porque estamos no final do ano e a lei dos 

compromissos não nos permite, não temos cabimento para isso. Somos exem-

plares a nível da recolha do lixo, a nível da limpeza, do tratamento das águas 

residuais (acontecem em todo o concelho, em todas as localidades desde a 

mais pequena à maior). Temos três ETAR”S e depois temos estações compac-

tas nas outras localidades. Obviamente que aparecem muitas rubricas com 

cem euros, muitas delas dizem respeito a obras que ainda não foi feita a 

recepção definitiva e portanto elas têm que constar em plano obrigatoriamente, 

porque quando passarmos à recepção definitiva, ela tem que constar cá até por 

causa da libertação das garantias. Obviamente que outras o terão, para dei-

xarmos a janela aberta se houver candidaturas no próximo ano. Relativamente 

ao ambiente, dizer-lhe que nós temos vindo a responder à preocupação 

nomeadamente no combate aos incêndios e de água para as populações (ex. o 

regadio de Vale de Frades). Estávamos a fazer uma charca em Avelanoso mas 

fomos surpreendidos e temos que agora encontrar uma forma, a que lá está já 

não é má, mas pode ser muito maior. Temos estado a limpar charcas, vamos 

fazer uma em Algoso no lameiro da misericórdia que está autorizado já pela 

assembleia-geral da misericórdia e a Câmara Municipal fará ali uma charca. 

Essa, dizem os nossos técnicos que não precisa de licenciamento porque pode 

ficar a dez metros da linha de água, e a partir daí a Câmara pode-a fazer. 

Temos estado a investir nesta área, continuamos por exemplo na limpeza da 

floresta do perímetro florestal com os sapadores florestais na floresta pública. A 

nível do ambiente eu penso que nós até somos dados como exemplo nessa 

matéria. Que o plano não o reflicta em termos de acções concretas pode acon-

tecer, mas na prática essa preocupação ambiental é diária”. -------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Jorge Fernandes. Dis-

se:” Em resposta aqui ao membro da Assembleia Serafim João só dizer-lhe 

que a sua intervenção e pelas palavras que usou suponho que seja o líder da 

bancada do PSD desta Assembleia Municipal, em vez de vir trazer mérito a 

este executivo, e à mesa da Assembleia veio trazer demérito a toda a sua ban-

cada. E respondendo-lhe o seguinte, é memória do senhor ex. Presidente de 
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Câmara e do senhor actual Presidente de Câmara, sempre que este plano 

vinha à discussão em reunião de Câmara, eu no meu primeiro mandato de 

vereador, à semelhança do Dr. Prada, aquilo que fiz aqui, sempre o fiz em reu-

nião de Câmara. Sempre disse a minha opinião, sempre dei as minhas suges-

tões, e é isso que vou continuar a dar nestas Assembleias. Se Vossa Excelên-

cia entender que eu sou mais útil não vir para aqui, eu tenho que fazer tam-

bém, não estou a trabalhar, estou aqui, mas entendo que devo dar o meu con-

tributo. Portanto, vir aqui dizer que nunca dizia nada é totalmente errado”. -------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Serafim João. Disse:” 

senhor membro da Assembleia Jorge Fernandes ex-vereador desta Câmara 

Municipal, eu com as minhas palavras penso que não ofendi ninguém. É a 

minha maneira de ser. o senhor diz que há demérito para este executivo. Se o 

senhor diz que não disse, faça o favor de pensar antes de as dizer. Nunca digo 

uma coisa hoje e o contrário amanhã. O que eu disse aqui é que o senhor 

deputado Jorge Fernandes enquanto vereador da Câmara Municipal nunca 

teve intervenção como teve agora para pôr em causa as rubricas, fê-lo no 

órgão próprio mas também o podia fazer na Assembleia. Era membro da 

Assembleia, estava na Assembleia foi nesse aspecto que eu disse, se isso é 

demérito para o executivo ou se é demérito para a Assembleia então apresento 

as minhas desculpas e queira considerar que o meu contributo será sempre útil 

se vocês o quiserem porque não quero fazer como na altura me disseram que 

deixei as pedras em casa, porque nunca trouxe pedras para ninguém”. -----------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia, Aníbal do Rosário. 

Disse:” Queria dizer às pessoas que vieram aqui, que não vale a pena ser 

agressivos uns com os outros porque desde princípio nós dissemos,( no ante-

rior mandato no fim fizemos a avaliação, e dissemos que realmente tínhamos 

conseguido fazê-lo) para todos colaborarmos a bem do nosso concelho e dei-

xar essas mazelas que às vezes possam surgir entre nós. Com um bocadinho 

de alerta de uns para com os outros conseguimos, é isso que eu desejo neste 

quadriénio. Sendo assim também queria dar a minha opinião sobre o plano que 

o executivo nos apresentou. Vejo que é um executivo que gostava de fazer coi-

sas, mas realmente tornou-se um plano um bocado rigoroso e cauteloso a meu 

ver. Realmente fala nas grandes rubricas, nos grandes planos, foi tanto que o 

membro da Assembleia Jorge Fernandes, disse que queria ser esclarecido, 
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está no seu direito, porque não? Todos nós estamos nos nossos direitos quan-

do temos dúvidas, e realmente o plano agrícola é um plano que eu também 

concordo, que é um factor de desenvolvimento económico muito forte no nosso 

concelho. Eu fiquei muito contente quando ouvi os esclarecimentos que o 

senhor Presidente da Câmara fez relativamente à agricultura. No que diz res-

peito a Santulhão é ao nosso Presidente da Junta que compete interferir junto 

da Câmara e dizer o meu problema principal é este. Fala com os munícipes e 

eu como membro da Assembleia muitas vezes digo ao Pascoal, olha a ver se 

tratas daquele assunto, que é ele o porta-voz legalmente eleito para trazer 

aquilo que a minha aldeia precisa. Eu posso dar a minha opinião, realmente o 

projecto já desde o vinte e cinco de Abril que o engenheiro Camilo Mendonça 

projectou imaginem, era um projecto ambicioso e que está nos papéis, infeliz-

mente ainda não se realizou. Também a estrada entre Santulhão e Izeda este-

ve cento e dezanove anos projectada, e eu quando era garoto ia com o meu 

avô escavar umas oliveiras lá na ladeira via uma pedra pintada e dizia o meu 

avô, olha aqui vai passar uma estrada. Uma estrada aqui dizia eu na minha 

ignorância e na minha pequenez de criança, e é assim que se fazem as coisas. 

Relativamente a este projecto de Santulhão eu considero uma obra para toda a 

gente entender e simples semelhante à do Azibo para Macedo de Cavaleiros. É 

uma obra fabulosa, mas é preciso executá-la, eu bem sei que o senhor Presi-

dente da Câmara tendo os bolsos recheados nos faria a obra imediatamente 

porque ele sabe que nós gostávamos que aquela obra fosse feita, mas não 

tem, paciência temos de aguentar até que isso surja. Também uma prioridade 

que o senhor Presidente falou foi da mini-hídrica e eu quando ele estava a 

dizer que da mini-hídrica não se esqueceu, e a ligação à A4, e dizia eu ali no 

meu lugar, mini-hídricas porque, se calhar, no nosso concelho temos muitos 

locais semelhantes àqueles que já conhecemos da mini-hídrica de Algoso. E 

porque não projectarmos essas mini-hídricas de forma a criarmos uma econo-

mia sustentável para o nosso concelho, que é o que precisa. A agricultura pou-

co rendimento dá mas as energias sejam elas hídricas, eólicas ou solares, hor-

tos solares, aqui na nossa vizinha Espanha há tantos, é uma riqueza económi-

ca para o nosso concelho. Se a Câmara tivesse uma verba disponível seja lá 

em que rubrica for mas ligada à electricidade se lhe sobejar algum dinheiro, 

porque não pôr um horto solar. Se calhar uma instituição tem mais facilidade de 
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colocar esse horto solar do que um particular, mas eu ando ansioso por pôr um 

horto solar numa propriedade minha se me deixarem. Só que a burocracia às 

vezes ultrapassa-me a mim próprio e se calhar à Câmara também, eu penso 

que a uma instituição poderão eventualmente facilitar mais a vida. Eu dizia não 

mini-hídrica mas mini-hídricas, estudar os casos. Estava eu a falar há bocadi-

nho no projecto da Alamela lá em Santulhão, foi o engenheiro Camilo Mendon-

ça que foi ministro da agricultura antes do vinte e cinco de Abril, e que projec-

tou o Cachão, e acho que um erro que eventualmente o Cachão tem foi con-

centrar todos os produtos naquele sítio a meu ver, devia eventualmente ter dis-

tribuído o Cachão pelo nosso distrito todo. Por exemplo a castanha pô-la em 

Vinhais, a raça mirandesa aqui em Miranda, Vimioso ou malhadas que é o 

solar da raça mirandesa, se calhar o queijo terrincho em Moncorvo. O que eu 

estava a dizer é que realmente vi que o nosso plano é um plano rigoroso, cau-

teloso da parte do nosso Presidente, penso que depois nós iremos colaborar 

com ele de forma a que logo que haja possibilidades deste quadro comunitário 

Portugal Vinte Vinte que não se despreze o mínimo que for para o nosso con-

celho. O executivo deverá estar sempre atento com os seus técnicos de forma 

a que não possa deixar nada para trás daquilo que possa conseguir. E acho 

muito bem que haja rubricas de sustentabilidade para esses projectos. Quando 

um Presidente da Junta verificar que tem possibilidades de se candidatar, não 

tem dinheiro para o lançamento da obra, acho muito bem que esteja essa 

rubrica dos cinquenta mil euros para ajudar um Presidente da Junta, e até 

outros projectos que eventualmente a Câmara possa candidatar. Não podemos 

desprezar hoje o minímo que seja dos fundos comunitários, para isso também 

estamos a pagar para eles. Todos devemos colaborar de uma forma salutar e 

dar os parabéns e também desejar muitas felicidades ao executivo e que todos 

estes sonhos, estas perspectivas de vida. Cá estaremos daqui a quatro anos 

ou para o ano até se Deus nos der saúde e sorte, para avaliarmos e depois 

darmos as nossas achegas dentro de uma salutar conversa e não entrarmos 

em azedumes que não nos leva a lado nenhum”. ----------------------------------------

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

bém a intervenção, não foram bem questões mas afloramentos que fez sobre 

algumas rubricas do plano. De facto é um plano cauteloso e rigoroso, tem de o 

ser obviamente e mais do que o plano depois a execução no dia a dia do pró-
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prio plano. Relativamente à barragem da Alamela em Santulhão, referir que 

nunca pode ser a Câmara Municipal a realizar uma obra daquela envergadura, 

portanto tem que ser mesmo o Ministério da Agricultura. Eu com algumas pes-

soas de Santulhão que o Presidente da Junta pediu para irem lá com o Director 

Regional, uma das pessoas disse o senhor Director Regional: isto será o nosso 

Alqueva. Era importante que ali fosse, e reparem a mini-hídrica não é em Algo-

so porque eu sou de Algoso, ou a Alamela não é em Santulhão porque o 

senhor Presidente da Assembleia é de Santulhão. É porque são os locais, que 

os técnicos já indicaram antes do vinte e cinco de Abril, indicaram como sendo 

os locais mais adequados para esse tipo de investimento. Não significa que 

não possam aparecer outros locais, nós agora também recuperamos o regadio 

de Vale de Frades, e ainda bem, queremos recuperar o de Angueira, não signi-

fica que tenha de ser nesta terra ou naquela, porque gostamos mais de fazer o 

investimento ali, não, é aquilo que foi definido tecnicamente. Mas dizer-lhe que 

o papel da Câmara, e desse nós não vamos demitirnos, é a pressão política 

junto do Governo no caso concreto no Ministério da Agricultura no sentido de 

que a barragem da Alamela possa vir a figurar nos investimentos para os pró-

ximos anos. Relativamente à mini-hídrica também fazer aqui um esclarecimen-

to: mini-hídricas, eu recordo e o senhor Presidente da Assembleia quando 

exerceu as funções de Presidente da Câmara disse isto aqui várias vezes e eu 

também acompanhei de perto o processo. Na altura quando o senhor Presiden-

te assumiu funções em dois mil e dois mandou fazer um estudo a técnicos no 

sentido de ver quais os locais para mini-hídricas. Há muitos locais. O problema 

é que o investimento tem que ser rentável, e para se fazer uma mini-hídrica 

tem que haver um local de ligação à rede para lá colocar a energia. Foi definido 

o local em Algoso porque é onde a rede pode receber a energia produzida. 

Está mais próximo, é só por isso, porque quer no Maçãs quer no Sabor podem 

fazer-se mini-hídricas que passa lá muita água, a questão é depois da ligação à 

rede da produção de energia para poder ser recebida. Sobre esse aspecto da 

mini-hídrica dizer-lhes que por insistência da Câmara Municipal a Agência Por-

tuguesa do Ambiente já nos deu a informação, quer a nós quer ao privado que 

está connosco e à Câmara de Mogadouro que vai lançar novo edital para que 

haja novo concurso, que é assim legalmente que tem de ser, para que essa 

empresa possa concorrer. Eu estou convencido que é essa a única empresa 
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que tem condições para concorrer, porque é a única que tem autorização de 

ligação à rede. Nós tivemos que estabelecer aqui uma parceria com um privado 

porque a autorização de ligação à rede da energia não é da Câmara de Vimio-

so nem de Mogadouro, é do privado da HIDROERGUE. Vai ser lançado novo 

edital e, obviamente, acende-se aqui uma nova pequenina esperança. Cá 

estamos a lutar constantemente para que as coisas se tornem uma realidade. 

Andamos há doze anos a tentar, ainda não o conseguimos mas também não 

desistimos de o tentar conseguir e portanto vamos fazer todos os esforços nes-

se sentido. Depois refere-se também aos hortos solares de produção de ener-

gia. Mais outra questão, a grande questão é que nós não temos nem as liga-

ções ao IC5 ou à A4 e também não temos as ligações às redes energéticas. É 

necessário, e também estamos a trabalhar à algum tempo neste sentido, falar 

com a rede eléctrica nacional REN no sentido de nos colocar aqui linhas de 

condução de energia para que se possa ter os fotovoltaicos. Há pequenos pro-

dutores a produzir mas que a rede comporta essa produção, agora grandes 

produções a rede não comporta. Se nós não tivermos também as auto-

estradas da electricidade não vale a pena estarmos a meter aqui grandes hor-

tos solares ou grandes investimentos se nós não tivermos uma REN receptiva 

com linhas com infra estruturas para receber essa energia. O nosso grande 

problema é esse. Fazer o horto solar pode perfeitamente fazer-se, e a quem é 

que entregamos a energia? Relativamente ao novo quadro comunitário apro-

veitar todos os financiamentos, obviamente que vamos aproveitar, vamos estar 

muito atentos a todos os financiamentos, na certeza de que nós temos de ter 

sempre a garantia da nossa comparticipação. Ou seja em cada cem mil euros 

no mínimo, temos que ter quinze mil. Se não tivermos os quinze mil euros 

obviamente que não iremos a esse financiamento. Até porque a partir da nova 

lei das finanças locais mesmo os empréstimos que se possam fazer para fun-

dos comunitários contam para o limite de endividamento, até aqui não conta-

vam. Reparem nós conseguimos fazer o Campo de Futebol, o Pavilhão Multiu-

sos, a habitação Social porque era-nos permitido ir à banca buscar parte, a 

totalidade da comparticipação nacional sem que esse empréstimo contasse 

para os limites do endividamento, eram empréstimos excepcionados, a partir 

de agora não há excepcionados. O que significa que limita muito mais a acção 

dos pequenos municípios, porque as receitas próprias são muito poucas e 
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temos que fazer aqui uma gestão muito rigorosa, no sentido de disponibilizar-

mos algumas verbas, para podermos assumir a comparticipação nacional de 

projectos comunitários”. -------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra a senhora membro da Assembleia Maria Merência 

Machado. Disse:” Os meus colegas já falaram sobre tudo o que é investimento 

e obras, apraz-me registar que o senhor Presidente agora vai virar-se para 

Angueira, finalmente, com regadio, com arruamentos, é isso que nós espera-

mos. Eles falaram em obras e investimentos, eu queria falar no quadro de pes-

soal. Chamou-me à atenção os cargos dirigentes. Nós somos um concelho 

com quatro mil e poucos habitantes e temos uma Câmara com seis chefes de 

divisão e ainda com dois lugares vagos, concerteza que não quererão ocupá-

los. Todos ouvimos na comunicação social dizer que os cargos dirigentes, 

havia uma lei que os fazia descer. Conheço uma cidade com quarenta mil habi-

tantes cuja Câmara tem quatro chefes de divisão, nós somos dez vezes menos 

e temos seis chefes de divisão. Gostava que o senhor Presidente fizesse um 

esclarecimento sobre isto. Já agora também sobre aquelas pessoas que depois 

das eleições apareceram a trabalhar na Câmara, eu julgo que são estágios, 

mas esclarecer quem os contratou, estágios de que cursos, quem lhes paga, 

como é que surgiram. E depois um apelo, um apelo para que este mandato que 

está a iniciar como Presidente, seja justo, trate com equidade, com igualdade 

de oportunidades, portanto, reconhecer os funcionários pela competência que 

demonstram no seu trabalho e não pelas cores políticas. Reconheça, seja jus-

to, para ter consciência tranquila de reconhecer os funcionários, de os classifi-

car, de os promover pela sua competência, pelo seu trabalho e não pela cor 

política, como aconteceu neste último mandato em que vocês fecharam com 

chave de ouro essa injustiça e sabe muito bem ao que eu me refiro, relativa-

mente a funcionários transferidos de uns lados para outros” --------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Disse:” Desculpe 

penso que fui atingido eu. Fui Presidente na altura, foi uma coisa que eu fiz 

durante doze anos, nunca olhei à cor política, a prova está de facto de admis-

sões que se fizeram. Recordo-me ainda quando foi admitida a Dr.ª Lídia, ainda 

decorria o concurso antes de eu entrar. Ela entrou. Penso que foi a primeira 

vez que ouvi uma coisa destas. Desculpe ofendeu-me a mim, eu nunca perten-

ci a nenhum partido nem sou militante. Fui sempre independente, e foi nessa 
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razão que eu aqui estive durante doze anos. Isto que fique claro”. ------------------

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

questões, ainda bem que as coloca para esclarecermos. Vai-se virar para 

Angueira, finalmente. Não é finalmente, a Igreja de Angueira, o Parque de 

Merendas, a estrada para as Três Marras foram obras deste executivo e 

obviamente vamos continuar a fazer obra em Angueira. Porque é necessário 

fazer-se lá obra e a dificuldade dos arruamentos veio fundamentalmente de 

várias fugas na rede de águas que ali existiram. Quanto ao quadro de pessoal 

senhora membro da Assembleia, ainda estão em vigor essas divisões mas 

obviamente, fruto da lei, o quadro do pessoal da Câmara Municipal já foi total-

mente alterado, neste momento passa a haver três divisões de segunda cate-

goria e uma divisão de terceira categoria. Foi opção nossa manter as pessoas 

nos cargos até cair na data em que tem de cair, e neste momento a Câmara 

Municipal de Vimioso com o novo organigrama vai ter um chefe de divisão 

administrativa e financeira, vai ter um chefe de divisão da área económica 

social, vai ter um chefe de divisão das obras, todas de segunda categoria. As 

seis que existem agora, até existem sete não estão todas dotadas, vão cair. Vai 

existir uma divisão de terceira categoria ligada à área do ambiente. Quanto aos 

lugares vagos não estamos a prever ocupar nenhum dos lugares, sendo que 

está um concurso (foi concluído) em aberto mas estamos à espera do relatório 

final da inspecção para saber se a pessoa pode ou não ser contratada. Se não 

o for, que é na área da informática, estamos com algumas dificuldades ao nível 

da informática e hoje os serviços são fundamentalmente a nível de informática, 

se tivermos necessidade de o fazer, até porque já o tínhamos lançado no ante-

rior mandato, se for necessário sê-lo-à. Já agora dizia que uma Câmara Muni-

cipal com quarenta mil habitantes só tinha quatro chefes de divisão devia ter 

perguntado quantos directores de departamento têm porque ganham muito 

mais que um chefe de divisão, pois há muitas que têm. Continuo a achar que 

as pessoas têm de estar motivadas nos locais de trabalho. É uma opção políti-

ca. Se as coisas em termos de funcionários da Câmara Municipal funcionaram 

bem, essa é uma gestão que compete a mim pessoalmente como Presidente 

de Câmara e obviamente que respeitarei sempre a lei, mas essa opção de ter 

mais chefes de divisão revelou-se boa porque os serviços funcionaram sempre 

bem. Quanto ao pessoal que apareceu a trabalhar, é vário o pessoal que apa-
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receu a trabalhar, (uns estão na escola), tem a ver com os programas do Cen-

tro de Emprego do Impulso Jovem e estes programas que existem agora. São 

pessoas que, por exemplo, não estão a receber subsídio nenhum, nós pode-

mos ir buscar com candidaturas ao centro de emprego, há casos, não lhe pos-

so precisar concretamente, em que a Câmara não paga absolutamente nada. A 

nível dos estágios no primeiro estágio é financiado a cem por cento, os outros 

estágios são financiados a oitenta por cento. Havendo pessoas que estão 

desempregadas ou têm alguma dificuldade e até têm algumas qualificações e 

que o encargo financeiro para a Câmara seja muito pequeno e que possamos 

ajudar quer os serviços da Câmara quer instituições nós vamos continuar a 

fazê-lo. Por exemplo dois ou três funcionários estão a trabalhar na Escola EB 

2,3 o que significa que poderá facilitar o trabalho e dar mais qualidade aos alu-

nos. E todas as candidaturas que possamos fazer uma vez que a lei o permite 

vamos fazê-lo, são candidaturas por um ano no final do ano as pessoas termi-

narão obviamente esse tempo. O programa até é anterior às eleições e estas 

candidaturas já estavam feitas há muito tempo, entretanto no mês de Agosto, 

período de férias, houve mais dificuldade, e temos mais candidaturas feitas 

para a área da veterinária, e para a área da engenharia civil. Sempre foi política 

desta Câmara Municipal às pessoas do concelho poder proporcionar-lhe está-

gio ou poder proporcionar-lhe ocupação desde que isso não traga obviamente 

encargos significativos para a Câmara Municipal. Até porque nos vai permitir, 

por exemplo, nalguns casos, reduzir as horas extraordinárias ao fim de sema-

na, e por exemplo no verão com as piscinas, com o parque de campismo, o 

que significa que em termos financeiros não haverá aqui praticamente custos 

para a Câmara Municipal. Ó senhora membro da Assembleia quando diz, seja 

justo, trate com igualdade de oportunidades, fique com a consciência tranquila, 

eu quero dizer-lhe que durmo perfeitamente tranquilo todos os dias. Transferir 

de um lado para o outro, olhe houve gente que quis ser transferida para Faro, 

foi transferida, ninguém lhe colocou obstáculo nenhum, pelo contrário, temos 

com essa funcionária uma excelente relação foi uma excelente profissional, 

nunca pusemos obstáculos a ninguém. Houve um funcionário que foi transferi-

do da secção de águas para a secção de aprovisionamento porque era neces-

sário transferi-lo, tínhamos ali uma dificuldade e foi transferido. Mas qual é o 

problema de transferir funcionários de umas secções para outras, eu sei a 
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quem se está a referir, está a referir-se à funcionária Isabel Rodrigues que foi 

transferida para a loja do cidadão. Vou explicar exactamente o que aconteceu. 

A funcionária que está na loja do cidadão Joana Morais teve um problema de 

saúde e portanto ainda está de baixa médica. As outras funcionárias que têm 

formação na loja do cidadão, uma está nas águas onde estão apenas dois fun-

cionários, outra está no serviço da acção social onde estão apenas dois funcio-

nários. Eu não posso deixar o serviço só com uma pessoa, não posso. E a fun-

cionária que foi feito o despacho ainda era Presidente da Câmara o senhor 

Presidente da Assembleia, foi a funcionária onde há quatro funcionários nessa 

secção, quatro. Então eu vou transferir donde há dois e não transfiro donde há 

quatro. Mais, tínhamos consciência que a funcionária pelo seu profissionalismo 

podia bem desempenhar o papel na loja do cidadão, porque é um papel rele-

vante para a Agência da Modernização Administrativa. Tanto é que já fez 

alguma formação e na semana seguinte vai fazer outra formação. Mas ela é 

transferida por questões políticas? Ó senhora membro da assembleia se fosse 

por questões políticas garanto-lhe que já havia funcionários nesta Câmara que 

já tinham levado processos disciplinares e nunca os levaram”. ----------------------

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

António Santos. Disse:” Quero apenas dizer e pondo um pouco de água na fer-

vura, é claro que também gosto numa Assembleia que os ânimos aqueçam e 

quem não gosta, estamos aqui para isso mesmo, desde que se intervenha no 

respeito das regras. A propósito do plano de actividades plurianual, pouco ou 

nada posso dizer porque tenho consciência de que os momentos são difíceis, 

não é só em Portugal a nível europeu a nível mundial. No Brasil há manifesta-

ções e morrem pessoas contra o mundial, que isto não aconteceria aqui há 

quatro ou cinco anos, porque a despesa do mundial é grande, na Grécia há 

manifestações, em Portugal há manifestações, na Espanha, na França em todo 

o lado assistimos a manifestações de discordância da reivindicação de melho-

res condições de vida contra o poder. É natural que isso aconteça, na casa 

onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão. Estamos um pouco numa 

casa dessas, estamos a pagar erros dos últimos trinta anos se calhar, porque 

foram criados novos produtos financeiros de apoios e de construções e de pro-

jectos, foram criados e não foram contemplados e não foram salvaguardados 

os recursos financeiros para esses investimentos que foram feitos. Ninguém 
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pode dar o passo maior que a perna, e nós damos se calhar o passo maior que 

a perna. Reconheço que é um plano de actividades razoável penso que bem 

elaborado, a condizer com as dificuldades que enfrentamos. Mas, não basta 

dar os parabéns. É claro que ninguém está contente, eu também gostaria que a 

área da acção social fosse contemplada, da habitação social fosse contempla-

da com uma rubrica muito maior. É evidente que eu não gostava que a área de 

que mais gosto que tenho prazer de desenvolver quem é que não gosta que a 

nossa área tenha uma rubrica maior, quem não gosta que a menina dos nos-

sos olhos seja a mais bonita, claro que todos nós gostamos. A propósito das 

freguesias e dos investimentos que vão ser feitos aproveito para deixar um 

conselho que é, enquanto se fazem os abrigos, aproveitem e coloquem placas 

identificativas dignas, aquelas que existem já são um pouco pré-históricas. Ins-

talem placas de identificação das aldeias de forma a que pelo menos nos sin-

tamos atraídos por essas identificações. A propósito das intervenções é de lou-

var de facto de forma como as intervenções ocorreram reivindicativas, pertinen-

tes, exigentes mas com toda a sinceridade eu não posso permitir que o meu 

amigo Jorge Fernandes diga, as palavras foram estas, o mérito não é seu 

senhor membro da Assembleia é de- mérito da bancada do PSD. Eu não me 

sinto demeretirizado pelas intervenções que o Serafim tem feito, portanto 

quando as intervenções roçam digamos, perdem a plataforma da exigência, a 

plataforma reivindicativa a plataforma da exposição e da proposta e roçam um 

pouco a ofensa, sinceramente eu não me sinto com demérito nenhum por as 

palavras do Serafim na sua intervenção, penso que o resto da bancada tam-

bém não se sentirá, portanto é bom que não se excedam as palavras por forma 

a que as pessoas não se sintam ofendidas”. ----------------------------------------------

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

o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção. O plano é aquilo que é, 

é aquilo que nós podemos assumir, quem nos dera que consigamos ter uma 

concretização bem elevada, que não sabemos atendendo à incerteza, o que é  

que poderemos fazer mais. Obviamente que, na área social, eu penso que se 

referiu genericamente pois se tivesse mais melhor, se todas as áreas tivessem 

mais, melhor, mas é de facto uma das áreas que está mais reforçada porque 

isso vem ligado aos apoios que estão integrados em termos sociais nas várias 

rubricas do plano e do orçamento. Quando fala aqui nos abrigos penso que se 
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estava a referir, senhor Presidente da Junta, à questão dos abrigos dos auto-

carros e não há designação de entrada e saída de localidades. Essa foi feita 

ainda há pouco tempo foi toda substituída portanto essa das localidades está. 

Na maior parte delas foram colocadas novas, numa candidatura que fizemos 

quando colocamos a sinalética. Nesta questão da sinalética junto aos abrigos, 

por causa de serem as paragens dos autocarros, vamos verificar e agradeço 

essa sugestão. Vamos colocar aos técnicos essa questão e ver se a podemos 

substituir”. -------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Jorge Fernandes. Disse:” Eu não 

venho aqui para responder ao António Santos porque ele não merece resposta, 

não tem qualquer significância aquilo que ele disse aqui. Venho dizer o seguin-

te enquanto elemento da bancada do Partido Socialista e a D. Merência fez a 

intervenção que fez, eu quero dizer que o senhor Presidente e o senhor ex-

Presidente da Câmara não têm que se sentir ofendidos pela intervenção da D. 

Merência. A D. Merência ou qualquer deputado que seja, quem vive intensa-

mente a vida do nosso concelho e mora cá diariamente e sente o dia a dia do 

nosso concelho, e é deputado municipal é livre de vir aqui emitir a sua opinião”. 

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

tado eu não levo nada a mal, só que eu acho é que, quando se diz “seja justo, 

trate com igualdade de oportunidades e fique de consciência tranquila” depois 

fala-se reclassifique, olhe as reclassificações estão agora impedidas por lei, as 

promoções estão impedidas por lei, portanto como é que se pode? Vê-se que 

se vem tratar de questões familiares claramente”. ---------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia José Manuel Granado. 

Disse:” Quando há onze meses eu estive aqui, na minha intervenção disse que 

o orçamento, é um instrumento de trabalho e está, tecnicamente, bem elabora-

do. Neste momento permite dizer o mesmo, só que, neste momento, inclusive 

há progresso significativo na sua elaboração em que foram eliminadas deter-

minadas rubricas e por outro lado verifica-se haver maior realismo na orçamen-

tação de outras nomeadamente no que respeita ao IMI a área que me toca evi-

dentemente. Parece-me contudo que, quanto ao IMT, se atendermos à crise 

por que estamos a passar, acho que ela está perfeitamente ultrapassável, não 

me parece que vamos ter esse resultado, no entanto é bom sonhar. É espectá-

vel que assim seja e oxalá que tenhamos isso. Portanto quanto à receita que o 
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município pode esperar de IMI é perfeitamente correcto porque eu tenho aqui 

um mapa daquilo que foi liquidado ou cobrado este ano de todos os prédios 

rústicos urbanos avaliados e não avaliados nos termos do IMI, as taxas etc. A 

contribuição que foi liquidada foram trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e 

vinte e sete euros e cinquenta e oito cêntimos, portanto esperar que haja tre-

zentos e setenta mil sensivelmente suponho que é o que está no orçamento 

acho que está correcto”. ------------------------------------------------------------------------- 

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

senhor membro da Assembleia. Ainda bem que regista esses progressos. 

Obviamente que procuramos fazer sempre cada vez melhor, mas também res-

salvar que é um exercício muito difícil. Atendendo à escassa transferência do 

orçamento de estado, à nossa dependência quase total do orçamento do esta-

do, temos que empolar algumas receitas. Disse isso na minha intervenção, 

dizendo que nos preocupa mais servir as pessoas do que propriamente a esta-

tística. Nós sabemos perfeitamente que a taxa de execução de planos vai ser 

sempre reduzida. Obviamente que nós podíamos chegar aqui hoje e fazer uma 

alteração ao orçamento do ano corrente. Conseguíamos adaptá-lo conseguia-

mos ter em Abril taxas de noventa por cento. Era perfeitamente possível, nós 

nunca fizemos esse exercício nem nunca o faremos. Em termos de receitas 

próprias obviamente nunca serão vinte por cento, está longe muito longe disso, 

e eu disse-o na minha intervenção, acho que fui muito claro e transparente 

nessa questão. Dizer-lhe que agradecemos, acaba por ser um elogio, mas é 

cada vez mais difícil para um município como o nosso fazer uma planificação 

tão rigorosa quanto possível porque podemos ficar manietados depois na nos-

sa acção ao longo do ano, como sabemos que vamos estar muito apertados na 

execução orçamental do próximo ano”. -----------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia José Carlos Gonçal-

ves. Disse:” Relativamente ao balneário termal eu estive lá na altura, gostei 

daquilo que vi sinceramente, também aproveito para dizer que gostei do que vi 

em Algoso no Centro Interpretativo e nas obras que foram realizadas no caste-

lo. Ainda é intenção desta Câmara que estas termas digamos assim, no final 

passem para a iniciativa privada sejam exploradas por privados ou será a 

autarquia a continuar com os encargos? Também já referiu relativamente à 

mini-hídrica a situação. Quanto à IP4 qual é concretamente a situação e tam-



 40 

bém aquelas obras de pavimentação que estão a ser feitas na estrada nacional 

e aquele problema que surgiu antes da ponte que está ali o trânsito interrompi-

do num dos sentidos, como é que isso irá ou não ser resolvido? Depois, dá-me 

a sensação que desapareceu do PPI a central de camionagem que esteve 

durante vários anos a construção de uma central de camionagem em Vimioso, 

eu não vi lá, não sei se ainda consta.” -------------------------------------------------------

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

senhor deputado pelas questões colocadas. Relativamente ao balneário termal, 

quem nos dera a nós que apareça um privado para gerir, obviamente, nego-

ciando os termos da exploração. Mas tal como acontece noutros municípios há 

Câmaras também a gerir balneários termais. Quando fazemos um investimento 

daqueles, também sabemos que temos de estar preparados para termos que 

ser nós a fazer a exploração do equipamento. Tudo faremos para que apare-

çam privados que numa negociação que venha a ser feita seja vantajosa para 

o concelho nomeadamente na promoção turística na atracção de pessoas e de 

toda a envolvência económica que estas termas podem ter. Quanto a Algoso 

ao centro interpretativo e ao castelo temos tido uma boa parceria com a Direc-

ção da Cultura do Norte. Recordo que o centro interpretativo do castelo de 

Algoso foi uma obra da Direcção da Cultura do Norte mas foi a Câmara que 

adquiriu o edifício e o doou à Direcção da Cultura do Norte, se não, se calhar, o 

centro interpretativo hoje não estaria lá. Quando fala da ligação da à A4, ainda 

não há muito tempo (no anterior mandato) eu e o senhor Vice-Presidente Dr. 

Torrão estivemos reunidos com o Secretário de Estado das Obras Públicas. 

Estivemos também numa reunião eu e o senhor Presidente da Assembleia com 

o Presidente das Estradas de Portugal Dr. António Ramalho aqui na direcção 

de estradas de Bragança onde estiveram todos os municípios da CIM de Trás-

os-Montes. Está claramente assumido, quer pelo governo, quer pelas estradas 

de Portugal que há duas ligações prioritárias no nosso distrito que é a ligação 

de Vimioso à A4 e a ligação de Vinhais à A4, porque são os dois únicos conce-

lhos que não têm ligações modernas aos eixos estruturantes. Não temos nós 

nem tem Vinhais e portanto há esse compromisso das Estradas de Portugal e 

do governo. São compromissos, são as boas intenções mas é necessário 

dinheiro para as concretizar. Cumpre-nos a nós continuar a insistir na necessi-

dade desta ligação porque obviamente que é uma tarefa que cumpre ao gover-
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no ao estado central. Quanto às obras que estão a decorrer aqui na estrada 

duzentos e dezoito que vai de Vimioso para Carção, de facto é da responsabili-

dade das Estradas de Portugal. Eu penso que eles agora até terminaram com o 

asfalto porque as temperaturas são muito negativas. Eu próprio questionei se 

iam fazer isso naquele tempo, o empreiteiro o que nos disse foi que a Estradas 

de Portugal estava a exigir o cumprimento dos prazos e eles iniciaram mas, 

entretanto, eu penso que pararam porque de facto as temperaturas negativas 

não permitem neste momento a colocação do asfalto. Já oficiamos e até ver-

balmente falamos com os técnicos das Estradas de Portugal aqui em Bragança 

para resolverem a situação da sinalética que está com estes plásticos brancos 

e vermelhos antes da curva da antiga lixeira. Era a isso que o senhor membro 

da Assembleia se referia. A Estradas de Portugal tiveram um litígio com o 

empreiteiro inicial e esse litígio não está resolvido e é claro que eles também 

não querem mexer ali enquanto não esteja resolvido. É essa a informação que 

nos dão. Já oficiamos várias vezes, até com fotografias, não só desses pontos 

mas até de outros de ameaças de ruir dos taludes no sentido de alertar as 

Estradas de Portugal para a segurança dessa estrada. Relativamente à central 

de camionagem ela saiu porque neste momento não é uma prioridade. Uma 

central de camionagem implica um novo espaço. Também não queríamos tirar 

muito a central de camionagem de próximo da vila. Se por ventura viermos a 

conseguir um novo espaço e candidaturas para o efeito muito bem. Agora nós 

chegamos à conclusão que as pessoas se habituaram a que a chegada e a 

partida dos autocarros fosse lá em cima no largo da capela. Fizemos ali umas 

pequenas adaptações que vão permitindo resolver a questão mas não conside-

ro que seja das obras mais prioritárias, porque de facto o que existe vai resol-

vendo. Havendo terreno e havendo disponibilidade para fazer uma nova central 

mais moderna, obviamente que seria melhor, mas de qualquer das formas nes-

te momento não a consideramos uma prioridade. ----------------------------------------

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

senhor Presidente da Assembleia colocou cada um dos pontos à votação tendo 

sido ambos aprovados por maioria com as abstenções dos senhores deputa-

dos: Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes, Carlos Manuel Ataíde Fernandes, 

José Carlos Vaz Gonçalves, José Manuel Granado Afonso, Maria Merência 

Rodrigues Machado e José António Vara Freire. Colocados à votação em 
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minuta foram aprovados por unanimidade. -------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação dos Estatutos da 
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes. ---------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Como sabem, e 

com pena nossa, os municípios, nossos colegas, do Tâmega quiseram formar 

uma CIM só com os seis municípios. Eles reuniam as condições legais para 

constituir uma comunidade só por si, e portanto o que resultou foi o fim da 

Comunidade de Trás-os-Montes, onde estávamos quinze municípios, e acabou 

por cindir-se em duas comunidades. Por um lado a Comunidade do Alto Tâme-

ga e a nova Comunidade a que nós pertencemos que se chama Terras de 

Trás-os-Montes. Suscistaram-se algumas dúvidas a nós Presidentes de Câma-

ra que integramos o concelho intermunicipal, (somos nove Presidentes de 

Câmara) sobre se os estatutos deveriam vir às Câmaras Municipais e às 

Assembleias Municipais para aprovação, há quem diga que não é necessário 

porque a lei criou directamente a Comunidade Intermunicipal. De qualquer das 

formas achamos nós, Conselho Intermunicipal, que é melhor pecar por excesso 

do que por defeito. E nós também consideramos, e eu também considerei que, 

se esta Assembleia elege representantes para a Comunidade Intermunicipal, 

então deve ser conhecedora e ter uma palavra a dizer sobre os estatutos. Rela-

tivamente aos estatutos, mais não são do que uma cópia da lei. A sede fica na 

cidade de Bragança, ficará onde é hoje a Associação de Municípios (edifício do 

antigo GAT) onde já funciona lá também a Corane. Há uma economia, não ter 

um edifício para ter mais luz para ter mais água para ter mais aquecimento, e 

portanto vai ficar no edifício que ainda há lá espaço para a CIM. O Conselho 

Intermunicipal elegeu com todos os votos favoráveis o Presidente da Câmara 

Municipal de Vinhais para Presidente da Comunidade Intermunicipal e também 

elegeu com todos os votos favoráveis o Presidente da Câmara Municipal de 

Macedo de Cavaleiros e o Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor para 

Vice-Presidente da Comunidade. Sendo que é um órgão colegial e portanto as 

decisões são todas do Conselho Intermunicipal. Também, por unanimidade, foi 

votado o nome do Eng.º. Rui Caseiro para secretário executivo da comunidade 

que no dia trinta de Dezembro terá que ser votado pela Assembleia Intermuni-

cipal. Esperamos que esta Comunidade Intermunicipal, a qual nós integramos, 

possa ter muitos frutos. Se repararem nas competências da Comunidade 
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Intermunicipal, mais não é do que uma grande Câmara Municipal. Cabem nela 

todas as competências das Câmaras Municipais e obviamente é um instrumen-

to importantíssimo quer na obtenção de fundos comunitários, porque nós 

sabemos, das indicações que temos, que as próximas candidaturas a fundos 

comunitários vão privilegiar projectos intermunicipais que se articulem com o 

território todo e portanto só desta forma é que nós o podemos conseguir. Estou 

muito esperançado de que possamos fazer um bom trabalho na Comunidade 

Intermunicipal”. -------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia José Manuel Granado. 

Disse:” É só uma questão de uma leitura vertical que fiz aqui ao projecto: no 

artigo quarto no número dois, alínea f) tem modalidade e transporte, não será 

mobilidade?” ----------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro da assembleia José Carlos Gonçal-

ves. Disse:” No primeiro artigo ponto três diz: a Comunidade Intermunicipal das 

Terras de Trás-os-Montes corresponde à Unidade Territorial Estatística de 

Nível III. Esta NUTS III chama-se Terras de Trás-os-Montes. Alto Trás-os-

Montes. Daqui a pouco vai haver não sei quantas NUTS III. A minha dúvida 

relaciona-se praticamente com o nome.” ---------------------------------------------------

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

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

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

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

------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação das Taxas do IMI – 
Imposto Municipal sobre Imóveis. ---------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” A exemplo dos 

anos anteriores e atendendo à questão social que atravessamos, tínhamos 

aqui uma boa forma de ter mais receita mas não vamos por aí. Vamos manter 

as taxas mínimas do IMI a exemplo dos anos anteriores. Mantendo as taxas 

mínimas do IMI não era necessário comunicar às finanças. Se não comunicás-

semos ficava no mínimo, mas acho que, politicamente, é importante que assu-

mamos aqui que é uma opção política da Câmara e da Assembleia manter as 

taxas no mínimo.” ---------------------------------------------------------------------------------

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

senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação tendo sido apro-
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vado por unanimidade. Colocado à votação em minuta foi aprovado por unani-

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

------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação de Compromissos 
Plurianuais – Autorização Prévia da Assembleia Municipal. ---------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” A exemplo dos 

anos anteriores, como podem ver na informação técnica, há um conjunto de 

compromissos que são plurianuais, isto é eles prolongam-se para lá deste ano 

e têm aí praticamente todos eles. O que diz a nova lei dos compromissos é que 

tem que haver autorização prévia da Assembleia Municipal. É isto que diz a lei 

e portanto é isto que nós submetemos aqui à apreciação dos senhores mem-

bros da Assembleia, no sentido de fazerem essa apreciação e votação.” ---------

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

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

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

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

------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação da Atualização para 
2014 de Valores de Taxas e / ou Preços e Licenças – Regulamentos Muni-
cipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Só informar que 

decorre da lei, em função do valor da inflação, será apurada no início do próxi-

mo ano, as taxas dos regulamentos também são atualizadas de acordo com 

esse valor. De qualquer das formas foi deliberado em reunião de Câmara, a 

exemplo do que vínhamos fazendo, que aquelas que mexem mais diretamente, 

no dia a dia, com as pessoas, que são as taxas da água, do saneamento e da 

recolha do lixo, não fazer essa atualização, e portanto elas manter-se-ão exa-

tamente como estão neste ano e nos anos anteriores. Todas as outras taxas 

que digam respeito a licenças, licenças de obras, etc. isso é atualizado em fun-

ção da inflação que é uma atualização à partida mínima, mas, atendendo a que 

estes são bens de primeira necessidade e são aqueles que as pessoas neces-

sitam no dia a dia e sobre os que mais pagam porque têm obrigatoriamente 

que pagar porque precisam deles, nós deliberamos manter as mesmas”. --------

------- Não havendo mais intervenções / pedidos de esclarecimento o senhor 

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

de. Colocado à votação em minuta foi aprovado por unanimidade. -----------------
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------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação da “ Alteração da 
Classificação Económica das Despesas dos Contratos de Exploração e 
Manutenção das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR”S) e 
das Estações de Tratamento de Água (ETA”S) do concelho”. ------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Disse:” Relativamente 

a este ponto, referi-me a ele na minha apresentação do plano e do orçamento. 

Até aqui os pagamentos que fazíamos à AGS pelo tratamento das águas de 

abastecimento público e pelo tratamento das águas residuais, saía da rubrica 

das despesas de capital. Isto porquê? Porque nas transferências do orçamento 

de estado, por exemplo para dois mil e treze nós tínhamos um milhão, alocado 

às despesas de capital. Para dois mil e catorze apenas temos quinhentos mil. 

Ora só isto são mais dos quinhentos mil. Nesse sentido nós transferimos, não 

há problema nenhum até porque trata-se de despesas correntes, é a tal enge-

nharia financeira que muitas vezes fazemos. Nós agora fomos mesmo obriga-

dos a fazê-lo, foi transferir da classificação económica das despesas de capital 

para as correntes os pagamentos que temos de fazer à AGS.” ----------------------

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

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

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

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

------- Ponto Dois Ponto Nove) – Designação de quatro elementos da 
Assembleia Municipal para integrar a Comissão Alargada da CPCJ de 
Vimioso. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador Dr. Torrão. Disse:” No início de cada 

mandato a Assembleia é chamada a pronunciar-se e a designar elementos da 

sociedade civil para fazer parte da comissão alargada da Comissão de Prote-

ção de Crianças e Jovens em Risco. Não é necessariamente obrigatório que se 

mantenham os mesmos elementos, pelo que propunha que indicassem os 

elementos para integrar a comissão alargada.” -------------------------------------------

----------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Serafim João. Dis-

se:” Neste contexto e neste ponto o grupo municipal do PSD indica a continua-

ção do senhor António Emílio Dias, e a senhora Cristina Pires (não faz parte da 

Assembleia, portanto é um elemento da sociedade civil de Vimioso). --------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Disse:” O grupo 
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municipal do PS, indicou o senhor José Carlos e a senhora Merência Machado. 

------- Ponto Dois Ponto Dez) – Eleição de um Representante dos Presiden-
tes de Junta de Freguesia à Assembleia Distrital de Bragança. ----------------
------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Serafim João. Disse:” 

O grupo municipal do PSD para este efeito indica o senhor António dos Santos 

João Vaz, Presidente da Junta de Freguesia de Carção como efetivo, e como 

suplente o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Matela Hélder Domin-

gos Ramos Pais. Foram eleitos pela totalidade de votos dos elementos presen-

tes.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Onze) – Eleição de um Representante dos Presi-
dentes de Junta para integrar o Conselho Municipal de Educação. -----------
------- Usou da palavra o senhor membro da assembleia Serafim João. Disse:” 

O grupo municipal do PSD da Assembleia Municipal de Vimioso, indica a 

senhora Presidente da Junta de Freguesia de Pinelo a senhora Natalina Pires. 

Foi eleita pela totalidade dos votos dos elementos presentes.” -----------------------

------- Ponto Dois Ponto Doze) – Eleição de um Representante dos Presi-
dentes de Junta para integrar o Conselho Geral da Resíduos do Nordeste, 
EIM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Usou da palavra o senhor deputado Jorge Fernandes. Disse:” O grupo 

municipal do PS indica o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso 

José Manuel Alves Ventura. Foi eleito pela totalidade dos votos dos elementos 

presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Treze) – Eleição de um Representante dos Presi-
dentes de Junta para o Conselho Cinegético Municipal. --------------------------
------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Serafim João. Disse:” 

Para este cargo o grupo municipal do PSD indica o elemento que já pertencia, 

que já vinha exercendo estas funções o senhor Presidente da União das Fre-

guesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva, Luís Manuel Tomé Fernandes”. --

------- Usou da palavra o senhor membro da assembleia Jorge Fernandes. Dis-

se:” O grupo municipal do PS neste ponto indica o senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Vimioso, José Manuel Alves Ventura, até porque ele também 

já desempenhou estas tarefas. ----------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse:” O grupo 

municipal do PSD apresenta a lista A que é o senhor Luís Manuel Tomé Fer-
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nandes Presidente da União das Freguesias de Algoso, Campo de Víboras e 

Uva. O grupo municipal do PS apresenta a lista B que é o senhor José Manuel 

Alves Ventura Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso. Apurou-se o 

seguinte resultado: a lista A com dezassete votos e a lista B com sete votos, 

ficando o senhor Luís Manuel Tomé Fernandes como representante para inte-

grar o conselho cinegético municipal. --------------------------------------------------------
-- Ponto Dois Ponto Catorze) – Eleição dos membros da Assembleia 
Municipal para integrar a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-
os-Montes. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Serafim João. Disse:” 

O grupo municipal do PSD apresenta os nomes, Serafim dos Santos Fernan-

des João e o senhor Manuel Fernandes Oliveira, como suplentes o senhor 

membro Aníbal Alves do Rosário. ------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Jorge Fernandes. Dis-

se:” Nós indicamos o senhor deputado José António Vara Freire e José Manuel 

Granado Afonso e José Carlos Vaz Gonçalves. ------------------------------------------

------- Após a votação ficaram eleitos os senhores Serafim dos Santos Fernan-

des João 1º efetivo, José António Vara Freire 2º efetivo, 1º suplente Aníbal 

Alves do Rosário e 2º suplente José Manuel Granado Afonso.------------------------ 

------- Ponto Dois Ponto Quinze) – Eleição de um Representante dos Presi-
dentes de Junta para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil. -----
------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Serafim João. Disse:” 

O nosso grupo municipal do PSD apresenta o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Vilar Seco o senhor Aníbal Delgado”. -------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Jorge Fernandes. Dis-

se:” O grupo municipal do PS indica o senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Vimioso o senhor José Manuel Alves Ventura”. --------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Disse:”lista A 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco Aníbal Delgado. Lista B 

o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso José Manuel Alves 

Ventura. Apurou-se o seguinte resultado: lista A com dezassete votos e a lista 

B com sete votos. Foi eleito o senhor Aníbal Delgado da lista A Presidente da 

Junta de Freguesia de Vilar Seco. ------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Dezasseis) – Eleição de um Representante da 



 48 

Assembleia Municipal para a Revisão do Plano Director Municipal (PDM). -
------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Serafim João. Disse:” 

O grupo municipal do PSD apresenta o nome do senhor Presidente da União 

das Freguesias de Caçarelhos e Angueira Sérgio Augusto Pires”. Foi eleito 

pela totalidade dos votos dos elementos presentes. ------------------------------------ 
Ponto Dois Ponto Dezassete) – Outros assuntos de interesse para o 
Município. ------------------------------------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso. 

Disse:” Já não sei bem há quantos anos isto vem acontecendo, a Junta de 

Vimioso tem subsidiado, não monetariamente mas, através de bens materiais a 

Escola EB 2,3 de Vimioso. Em minha opinião, não sei se será a de todos, acho 

que em vez de ser só a junta de freguesia de Vimioso (há muitas juntas de fre-

guesia aliás muitos locais que têm alunos também aqui a estudar na Escola EB 

2,3.) esse subsídio deveria ser distribuído por todos, não ser só a junta de fre-

guesia de Vimioso a pagar mas também dar um contributo as outras juntas do 

concelho”. -------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Manuel Oliveira. Dis-

se:” Queria fazer aqui uma chamada de atenção ao executivo: quando da apro-

vação dos projectos de licenciamento de obras tivessem um bocado mais de 

cuidado e fossem lá ver para não haver complicações principalmente quando 

eles interferem com a via pública. Era bom que fosse lá sempre um elemento 

do executivo. Às vezes os técnicos facilitam, vai um técnico diz uma coisa, vai 

outro diz outra e acho que se deviam evitar estes problemas. Um convite: a 

associação de Caça e Pesca de Argozelo vai levar a efeito a montaria que vai 

integrar a Feira de Artes Ofícios e Sabores, desde já convido todo o pessoal a 

participar nela, aqueles que forem caçadores e os que não forem caçadores a 

participar no jantar que vai ser realizado aqui em Vimioso no dia vinte e um de 

Dezembro”. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

à questão colocada pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso 

depende dos outros presidentes de junta, essa questão já foi colocada em 

anteriores Assembleias noutros mandatos. O que muitos presidentes de junta 

diziam era: quem nos dera a nós tê-los na minha aldeia. Também as únicas 

ruas que são varridas são as de Vimioso e as das outras aldeias não são, têm 
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que ser eles a custear a limpeza das ruas. Mas isso fica ao critério das juntas. 

Relativamente à questão colocada pelo senhor Manuel Oliveira obviamente 

que nós os políticos, eu, enquanto Presidente, sou o responsável por tudo que 

aconteça na Câmara Municipal. Sei que por vezes podem acontecer pontual-

mente algumas questões relacionadas com a implantação das construções, 

mas, temos que dar a palavra aos técnicos. Eu confio nos técnicos da Câmara 

Municipal. Se tivermos que tomar alguma outra providência tomá-la-emos na 

certeza de que as pessoas podem sempre apresentar os seus pontos de vista, 

e as reclamações para serem atendidas por nós mesmos”. --------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Serafim João. Disse:” 

O assunto que foi tratado pelo senhor Presidente da Junta de Vimioso depende 

dos restantes presidentes de Junta. O de Argozelo está também a efectuar 

esse contributo para a limpeza dos edifícios e alguma ou outra situação pon-

tual. No entanto convém aqui referir que não temos tido queixa e estamos 

todos de parabéns. Todos os presidentes de junta quando são solicitados (para 

participar, por exemplo, nos magustos quando eram feitos nas localidades das 

juntas respectivas) davam toda a colaboração possível. Entendemos que na 

questão da limpeza é mais dispendioso. Temos tido também e acho que neste 

aspecto está de parabéns a junta de freguesia de Vimioso porque nos disse, 

logo mal tomaram posse, que estariam disponíveis para colaborar com a Esco-

la, porque é o único agrupamento que temos no concelho. Provavelmente 

daqui a um ano ou dois, se calhar está tudo concentrado em Vimioso, será 

lamentável mas, cada vez se está a reduzir mais a comunidade escolar. E por 

isso mesmo eu apelava a que o senhor Presidente de Junta tivesse isso em 

conta uma vez que tem o agrupamento na sede, que nos continue a manifestar 

esse apoio, quer em termos de material quer em termos de subsídio porque às 

vezes há atividades que fazemos em conjunto”. ------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia Jorge Fernandes. Dis-

se:” Quando o senhor Presidente falou que espera que o deputado Jorge Fer-

nandes desse o seu contributo para a questão do regulamento apícola, infor-

mar que isto é um assunto que nós já vínhamos trocando algumas impressões 

em reuniões de Câmara e passo a explicar o que é que é isto. Para a Assem-

bleia Municipal é ponto assente (já foi o ano passado também debatido no 

âmbito de um pequeno colóquio na Feira de Artes Ofícios e Sabores) que há 
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um problema grave em muitos concelhos aqui do interior relativamente à ativi-

dade agrícola em concreto à apicultura. E qual é o problema? O problema é 

que há um conjunto de jovens (não é o meu caso eu já estou instalado na ativi-

dade desde noventa e nove e temos andado para a frente) que se quer lançar 

agora na atividade (dou o exemplo de Santulhão: há três ou quatro rapazes 

novos com vontade de andar para a frente de trabalhar) e vêm o território (de 

Santulhão) completamente ocupado por colmeias externas, de Espanha, que 

vêm para aqui nesta altura e estão aqui até Maio. Retiram as produções, vão 

para Espanha. É rendimento de Castela e Leão, não fica cá nada no concelho 

nem o gasóleo cá fica. Digo Santulhão, digo Uva, digo Campo de Víboras, digo 

Algoso, Junqueira, Avinho, Quinta de Vale de Pena, só ainda não estão possi-

velmente instaladas na zona norte Angueira e Caçarelhos porque ali sempre 

houve alguma tradição e sempre houve algum bloqueio porque já havia apicul-

tura antes de eles virem para cá. Isto é um problema porque há gente nova que 

se quer dedicar à atividade, quer ocupar com outra profissão em paralelo com 

o ensino que exerce, ou com outra atividade qualquer, é outro passatempo, 

uma forma de receita, uma forma de ocupação, é uma atividade bastante inte-

ressante. E então ao actual Presidente de Câmara, ao Dr. Torrão, aos vereado-

res presentes, sempre fui transmitindo estas ideias de que era preciso come-

çarmos a defender seja na apicultura seja noutra atividade agrícola o nosso 

concelho, defender a nossa gente, e dar-lhes condições para que possam tra-

balhar livremente. A minha proposta irá no sentido, em conjunto com o senhor 

Presidente de Câmara, em conjunto com os técnicos da Câmara Municipal, já 

na próxima Assembleia trazer uma proposta mais ou menos devidamente fun-

damentada no enquadramento legislativo de forma a auxiliar os técnicos da 

Câmara, já que tenho alguma experiência e conhecimentos nessa área, por 

forma a entre todos, arranjarmos uma solução ou uma declaração de interesse 

municipal, à semelhança do que existe na zona de Alcanices. A zona de Alca-

nices não permite a transumância. Em conjunto com o veterinário municipal 

arranjarmos uma solução, uma solução que proteja estes novos apicultores 

que se querem lançar, porque isto é um problema muito grave. Imaginem um 

apicultor em Santulhão num terreno que é do pai ou que é do sogro que insta-

lou lá vinte ou trinta colmeias, passado uns dias instalaram-lhe cem ao lado. 

Essas cem vão ser agressivas e vão eliminar por completo as outras trinta. O 
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meu objectivo será na próxima Assembleia trazer uma proposta mais ou menos 

fundamentada. Estamos no início do mandato, uma pergunta dirigida ao Presi-

dente da Câmara: é da sua competência nomear o Vice-Presidente da Câmara, 

ficou em reunião de Câmara também nomeado ou aprovado por maioria o 

vereador. Gostaria que informasse a Assembleia dos cargos políticos que 

nomeou para este mandato, quais os critérios, se foram critérios políticos, pro-

fissionais ou outros critérios. Naquele documento que aparece ali que eu já vi 

não tem sintonia a informação do boletim municipal com o que está no plano, 

ali fala em sessenta mil euros, é preciso ver se há algum erro”. ---------------------

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

contributo, ficamos à espera dele. Envolveremos também a Direcção Regional 

de Agricultura nessa questão dos apicultores do concelho. Há normativos 

legais que têm que ser cumpridos e provavelmente até porque ele é da área 

agrícola o novo secretário da CIM, se calhar, também nos poderá ajudar nesse 

sentido. Relativamente às nomeações, fiz três nomeações, chefe de gabinete 

uma funcionária da Câmara Municipal Cristina Miguel, um adjunto funcionário 

da Câmara Municipal Eurico Raposo e um secretário um funcionário da Câma-

ra Municipal Manuel Esteves. São todos funcionários da Câmara Municipal não 

foi nomeado ninguém de fora. Competência técnica e evitar mais despesa, 

porque assim, por exemplo, sendo um que estava a exercer funções de encar-

regado não tem direito a horas extraordinárias, aliás os dois não têm direito a 

horas extraordinárias. Desta forma conseguimos resolver a questão do serviço 

e conseguimos resolver a questão da diminuição dos custos, ou seja eles já 

eram funcionários da Câmara Municipal teriam que receber o vencimento da 

Câmara Municipal, ao terem estas funções de nomeação política é apenas uma 

questão de operacionalidade não tem nada a ver com questões políticas”. -------

------- Usou da palavra o senhor membro da Assembleia José Manuel Granado. 

Disse:” Não é minha intenção desenterrar machados de guerra nem abrir feri-

das que já estão mais ou menos saradas. Situações houve no passado em que 

estivemos contra determinada situação. O que fizemos, pouco, muito pouco. 

Não tivemos a força suficiente para dar um rumo diferente àquilo que aconte-

ceu. Tenho em mente aquilo que nos está para acontecer a breve trecho, pen-

so eu, o fecho da repartição de finanças. Senhor Presidente empenhe-se, faça 

o que estiver ao seu alcance para que a repartição não seja fechada porque é 
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um grande serviço que presta ao concelho e a nós todos, e não vou falar nos 

CTT que é um caso arrumado, digamos assim. Olhe pela repartição de finan-

ças que faz muita falta”. -------------------------------------------------------------------------

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

colocação desta situação, ela é muito pertinente, não só das finanças como do 

tribunal como dos CTT, são serviços no concelho de Vimioso. Dar-lhes notícias 

do seguinte: Relativamente aos tribunais a primeira reunião que eu tive na 

Associação Nacional de Municípios ainda com a anterior direção, como sabem 

no passado fim-de-semana foram eleitos os novos órgãos da Associação 

Nacional de Municípios, reunimos os quarenta e oito municípios que estão em 

vias de o tribunal ficar encerrado, e saiu de lá uma proposta conjunta: primeiro 

solicitar uma reunião à senhora ministra, estamos a aguardar que ela possa 

acontecer. Se repararem no projeto de lei que está em discussão pública, 

Vimioso fica como uma extensão do tribunal de Bragança os funcionários man-

ter-se-ão, e há serviços que até agora não são prestados em termos de tribunal 

que passam a ser prestados. Também está lá dito que, em caso de julgamento, 

as testemunhas não precisam de se deslocar porque serão ouvidas aqui por 

teleconferência, e podem fazer-se cá os julgamentos se o juiz assim o determi-

nar. A proposta que saiu da parte de todos nós na Associação Nacional de 

Municípios pedindo essa reunião à senhora ministra, (quando há negociações 

tem que haver aqui o bom senso e tem que haver o equilíbrio), o que nós exi-

gimos foi: ficam as extensões mas com a obrigatoriedade de os julgamentos 

serem feitos nessas extensões. Isto é, não ficar ao critério dos senhores douto-

res juízes o fazer ou não fazer. É esta negociação que através da Associação 

Nacional de Municípios está a ser feita. Acho que é preferível ser feita por esse 

órgão porque nos representa a todos do que andar aqui um individualmente. 

De qualquer das formas dizer-lhes que sobre os tribunais é esse o ponto da 

situação, até porque Vimioso hoje já não tem o juiz a tempo inteiro, ele acumu-

la com Miranda do Douro. Era óptimo que cá estivesse mas desde que o juiz 

venha cá fazer os julgamentos tal como o faz praticamente agora, a situação 

das pessoas ficaria acautelada. Relativamente às finanças a informação que 

nós temos, via governo, é que aquele estudo que saiu não é estudo originário, 

ou aquela ideia da repartição que ficaria Bragança, Vila Flor e Mirandela não 

corresponde à realidade. A informação que temos é que o ministério das finan-
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ças vai reunir com cada um dos municípios, articulando esses serviços. Dizer-

lhes que na próxima semana há uma reunião com o senhor secretário de esta-

do da modernização administrativa relativamente às lojas do cidadão e em boa 

hora (nós e Freixo somos os únicos concelhos do distrito que temos loja de 

cidadão) conseguimos andar à frente para evitar agora males maiores. Somos 

um concelho pequeno mas vamos continuar a defender os serviços. Se alguns 

dos serviços passarem para a responsabilidade da Câmara Municipal, quantos 

mais serviços a Câmara Municipal tiver menos têm a ideia de nos agregar com 

outros, porque passamos a ser um pequeno governo local. Acho que o que é 

importante para as populações é serem servidas. Se calhar um chefe de repar-

tição de finanças, (o deputado José Manuel Granado está mais habilitado que 

eu) faz o serviço de dois ou três concelhos, não sei se faz ou não, agora os 

funcionários é que têm que estar lá para receber as pessoas. Isto já acontece 

no sector privado. Relativamente aos CTT eles nunca mais nos marcaram a 

reunião solicitada porque decorre o processo de privatização. Vão atirar com a 

responsabilidade para o privado, mas aí continuaremos a fazer ouvir a nossa 

voz. Sendo um serviço privado, os privados têm a forma de o gerir como bem 

entenderem. Estaremos sempre disponíveis como estivemos com a junta de 

Argozelo para garantir o serviço nem que para isso a Câmara Municipal tenha 

que ser contribuinte na resolução desse problema seja com pessoal seja com 

instalações”. ----------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Três) – PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. --------------------------- 
------- A mesa da Assembleia autorizou o senhor Altino Silva a intervir. ------------

------- Usou da palavra o senhor Altino Silva. Disse:” Muito bom dia a todos, feli-

citar também o senhor Presidente da Câmara pelo mandato que agora iniciou. 

Eu só pretendo colocar algumas questões. Sendo eu de Vimioso sinto Vimioso 

como ninguém apesar de estar trinta e tal anos fora de Vimioso. Sinto mais os 

problemas de Vimioso do que por ventura a terra onde eu estive tantos anos. É 

por isso que eu neste momento estou aqui nesta Assembleia. Queria colocar a 

questão relativa à área envolvente ao Santuário de Pereiras, não sei se os ter-

renos envolventes são do Santuário ou se pertencem à comissão fabriqueira ou 

não. Estive lá há pouco tempo e o lixo lá depositado não é o melhor cartão de 

visita para o local que todos nós estimamos. Portanto é uma chamada de aten-

ção que eu queria colocar ao executivo para dar de facto um outro ar àquele 
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local. Outra questão que também queria colocar é relativamente ao acervo que 

faz parte do extinto projecto cultural integrado, que teve um desenvolvimento 

durante muitos anos aqui no concelho de Vimioso. Eu queria perguntar ao exe-

cutivo se já se encontra na posse da Câmara esse acervo. Porque foi feito um 

trabalho ao longo dos anos e concerteza que deve haver acervo desse projec-

to. Se já se encontra na posse da Câmara para ser depositado no arquivo 

municipal ou se ainda se encontra na posse de particulares, ou seja de anterio-

res pessoas que tiveram a responsabilidade desse projecto cultural. Outra 

questão que eu queria colocar também está relacionada com o apoio às asso-

ciações culturais do concelho. É o seguinte: quais são os itens a que têm de 

obedecer essas associações para receber os apoios anuais, e se têm que 

apresentar o plano de atividades anual, se é exigido cópia da ata de eleição 

dos corpos dirigentes. E ao mesmo tempo também pedia um esclarecimento: 

como é possível apoiar um centro cultural de Vimioso que foi extinto em Feve-

reiro de mil novecentos e oitenta e dois? Em Fevereiro de mil novecentos e 

oitenta e dois eu fiz parte da assembleia de extinção, eu era dirigente na altura 

e portanto o Centro Sócio-Cultural de Vimioso foi extinto. No entanto ao longo 

dos anos, para minha surpresa, eu via o Centro Cultural de Vimioso existir, mas 

eu não conhecia os corpos gerentes eu era o sócio número seis, do Centro 

Cultural de Vimioso. Os corpos gerentes não existiam, as contas não eram 

apresentadas, mas era apoiado pela Câmara Municipal de Vimioso. Ora um 

Centro Cultural que foi extinto em mil novecentos e oitenta e dois, era apoiado 

de que forma? Era só isto que eu queria colocar”. ---------------------------------------

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

Silva agradecer-lhe o contributo e a participação nesta Assembleia que é sem-

pre muito relevante. Relativamente à área envolvente do Santuário de Pereiras  

ao que está intra-muros é da responsabilidade dos mordomos, como se costu-

ma dizer, e nós temos colaborado sempre com eles na manutenção e na lim-

peza desse espaço. A área exterior há-de haver ali alguma área provavelmente 

pública mas será de privados. De qualquer das formas eu vou mandar os servi-

ços da Câmara averiguar quais são os lixos que lá estão depositados. Tem 

sido uma preocupação nossa a remoção de lixos, apesar de ainda termos de 

fazer muito na educação e na sensibilização ambiental para o concelho. Relati-

vamente ao acervo do projecto cultural integrado eu posso verificar melhor esta 
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situação. Penso que se estava a referir aquele acervo que tinha a ver com a 

educação de adultos. Eu presumo que sendo uma dependência do ministério 

da educação o acervo esteja com o ministério da educação, mas é uma ques-

tão que posso averiguar e depois dar-lhe informação sobre isso. Relativamente 

ao apoio às associações culturais do concelho permita-me aqui uma homena-

gem pública às associações porque têm feito um bom trabalho no concelho e 

têm vindo a dinamizar o concelho. Umas que têm cá a sua sede outras que não 

têm cá a sua sede. A associação Aldeia, ainda há pouco tempo fez aqui um 

brilhante encontro da semente, conseguimos trazer aqui duzentas pessoas 

exteriores ao concelho, o que significa que com as nossas potencialidades nós 

podemos promover o concelho. Obviamente que quando as associações nos 

pedem apoio para determinadas atividades, obedece a determinados requisi-

tos. Quando atribuímos esses apoios verificamos se cumprem ou não essas 

condições. Depois, em função da pertinência do projecto, porque é uma com-

petência da Câmara Municipal, é analisado o pedido na Câmara Municipal e 

dado o respectivo apoio e o montante seja financeiro seja muitas vezes só o 

apoio logístico. Quanto ao Centro Cultural dá-me a informação que foi extinto 

em Fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois, eu desconheço esta situação, 

como sabe na altura tinha doze anos, era aluno da escola C+S pelo que des-

conheço. Na certeza de que, desde que eu estou na Câmara Municipal desde 

dois mil e dois, sempre trabalhamos com o Centro Sócio-Cultural. Estão perfei-

tamente definidas quais foram as verbas que se transferiram e sempre o Cen-

tro Sócio-Cultural nos apresentou as contas das atividades que desenvolveu. 

Se há algum problema em termos se foi extinto ou não, se foi feito um novo ou 

não foi não sei. Sei que tem desenvolvido um excelente trabalho nomeadamen-

te com o rancho, que já o desenvolvia antes de eu integrar a Câmara Munici-

pal. Continua a desenvolver um bom trabalho com os cursos que dinamiza nas 

aldeias juntamente com as juntas de freguesia. Vai continuar a participar con-

nosco na animação da Feira de Artes e Ofícios com o concurso da castanha. É 

um centro que não tem recursos financeiros e vai vivendo de apoios da Câma-

ra Municipal e das Juntas de Freguesia. Na certeza que, estes apoios são 

sempre dados em sede de reunião de Câmara em função dos orçamentos que 

nos apresentam e em função do plano de atividades que nos apresentam. Por-
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tanto, para nós o Centro Cultural é uma mais valia para o concelho de Vimio-

so”. ------- 

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

havendo mais ninguém que queira intervir, quero agradecer o bom ambiente 

que aqui se gerou.” ------------------------------------------------------------------------------- 

------- 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 

__________________________________ 
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