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ACTA NÚMERO QUINZE 
 
------- ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE. ----- 

------- Aos vinte dias do mês de Abril de dois mil e doze, 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 49º da lei número 

169/99 de 18 de Setembro alterada pela lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, com a 

seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------

------- Ponto Um) – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. --------------------------
------- Ponto Um Ponto Um) – Apreciação e Votação da acta da sessão de 
vinte e quatro de Fevereiro dois mil e doze. --------------------------------------------- 
------- Ponto Um Ponto Dois) – Leitura resumida do expediente ------------------ 
------- Ponto Um Ponto Três) – Período para Intervenções. -------------------------
------- Ponto Dois) – PERÍODO DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Um) – Informação escrita do Senhor Presidente da 
Câmara relativa à Actividade Municipal. -------------------------------------------------- 
------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e votação dos Documentos de 
Prestação de Contas do ano financeiro de 2011. ---------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação do Relatório de Ges-
tão do ano financeiro de 2011. ----------------------------------------------------------------
- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Análise Económico-
financeira do ano financeiro de 2011. ------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Certificação 
Legal das Contas do ano financeiro de 2011. -------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Seis) – Apreciação e Votação da Consolidação de 
Contas do ano financeiro de 2011 da “Vimioso 2003” – Actividades Artesa-
nais e Turísticas de Vimioso, EM. --------------------------------------------------------- 
Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação dos Mapas Gerais de Bens 
do Inventário do Património Municipal. -------------------------------------------------- 
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Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação da Alteração ao Regula-
mento de Abastecimento de Água no Concelho de Vimioso. ------------------- 
Ponto Dois Ponto Nove) – Apreciação e Votação do Relatório de Gestão do 
ano de 2011 da “Vimioso 2003” – Actividades Artesanais e Turísticas de 
Vimioso, EM. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Ponto Dois Ponto Dez) – Apreciação e Votação do Relatório e Parecer 
do Fiscal Único e Certificação Legal das Contas da “ Vimioso 2003” – Acti-
vidades Artesanais e Turísticas de Vimioso, EM. --------------------------------------
- Ponto Dois Ponto Onze) – Conhecimento das “ Regras Aplicáveis à 
Assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso – Artigo 15º da 
Lei nº8/2012, de 21 de Fevereiro”. -----------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Doze) – Apreciação e Votação da Proposta das “ 
Regras Aplicáveis à Assunção de Compromissos e aos Pagamentos em 
Atraso – Artigo 6º da Lei nº8/2012, de 21 de Fevereiro”. -----------------------------
------- Ponto Dois Ponto Treze) – Outros Assuntos de interesse para o Muni-
cípio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Ponto Três) PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. ------------------------------- 
------- Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi dado início à sessão 

tendo passado a palavra à senhora segunda Secretária para verificação das 

presenças. Estiveram presentes os senhores deputados: José António Cerqueira 

da Costa Moreira, Heleno da Costa Simões, Serafim dos Santos Fernandes 

João, Manuel Fernandes Oliveira, José Carlos Vaz Gonçalves, António Emílio 

Dias, Levinda de Lurdes Martins Pereira Penedos, Aníbal Alves do Rosário, 

Manuel João Ratão Português, José Miguel Loureiro Vaz Pinto, André Fernan-

des Ramos, Sandra Manuela Carvalho Vila, Ilda de Fátima Fernandes Martins, 

Luís Manuel Tomé Fernandes, Emílio José Torrão Esteves, Francisco António 

Ataíde Lopes, José Luís de Campos Afonso, Sérgio Augusto Pires, Tiago 

Manuel Fernandes Afonso, António dos Santos João Vaz, Hélder Domingos 

Ramos Pais, Arnaldo Augusto Alves Lourenço, Manuel Pascoal Lopes Padrão, 

Emídio Martins Domingues, José António Ramos Fernandes, Aníbal Augusto 

João Delgado e Francisco Duarte Moura Bruçó. -------------------------------------------

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

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

pela lei número cinco A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, O Senhor Pre-
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sidente da Câmara José Baptista Rodrigues e os Senhores Vereadores, António 

Jorge Fidalgo Martins e António Augusto Torrão Vaz. ------------------------------------

------- Ponto Um) PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA) -----------------------------
------- Ponto Um Ponto Um) – Apreciação e Votação da Acta da Sessão de 
vinte e quatro de Fevereiro de dois mil e doze. -----------------------------------------
------- Estando todos os elementos na posse da acta (enviada antecipadamente), 

após a introdução de algumas correcções, foi colocada à votação, tendo sido 

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

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

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

------- Ponto Um Ponto Três) Período para intervenções. ----------------------------
------- Usou da palavra a senhora deputada Levinda Penedos. Eu não estive 

presente mas li a acta, e o facto de não ter estado obrigou-me até a ler a acta 

com mais atenção. Estou de acordo por isso votei a favor da acta. Mas não 

queria aqui de deixar de fazer uma pequena nota, é assim: está aqui uma foto-

cópia, aqui estou eu, aqui está uma sobrinha minha, que éramos duas transmon-

tanas, e que íamos cheias de esperança de ver o nosso povo, que é aqui tão 

sofrido, em maioria na manifestação. E sobretudo o que eu tenho pena é, tendo 

nós uma banda tão boa e tendo um rancho folclórico, porque aquilo foi de facto, 

eu vou dizer-vos nunca vi os turistas tão encantados. Porque as juntas de fre-

guesia são de uma riqueza e nós também temos a nossa riqueza, e vi com 

grande mágoa, nós aqui falamos e já tomamos a posição e estou de acordo com 

a posição, porque de facto acabar com as freguesias aqui na nossa zona com 

excepção, já disse ao senhor Presidente, a Junta de Freguesia de Vimioso não 

faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, vi de Bragança estavam nove ou 

dez pessoas da Junta de Freguesia da Sé, apresentação de Trás-os-Montes 
Bragança foi só feita por nove cavalheiros que chegaram logo no início e porquê 

que eu fiquei aquelas três horas e meia, porque perguntei se não havia mais 

gente do nosso distrito, e o rapaz respondeu-me sim vêm ali atrás, e eu fiquei ali 

aquele tempo todo à espera de ver Vimioso e de ver Bragança e de ver todas as 

outras freguesias. Eu lamento só não é mais nada, mas foi um prazer ver aquele 

desfile não pelo aquilo que pode demonstrar mas pela riqueza tão grande do 

nosso folclore, ver uma Vianense com quinze quilos de ouro numa coisa daque-
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las eu nunca faria uma loucura daquelas, foi lindíssimo. Isto não é uma crítica, 

só tive pena que nós Vimioso não estivéssemos pelo menos representados, os 

outros cada um responde pelo seu concelho. -----------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Heleno Simões. A minha intervenção 

vem no sentido de agradecer a todos os senhores Presidentes de Junta para a 

Câmara que teve o trabalho e o empenho que tiveram no rastreio do cancro da 

mama, que eu tinha solicitado na última sessão. Efectivamente houve uma ade-

são bastante grande equivalente à dos anos anteriores daí que em nome do 

Centro de Saúde, obrigado a todos. Queria aproveitar para fazer um pedido à 

Câmara para apresentar a questão que é o seguinte. A ULS está com problemas 

financeiros como provavelmente estão todas as entidades públicas. Nós até aqui 

temos mantido a manutenção do jardim, do relvado do Centro de Saúde. Conti-

nuaremos a manter o corte mas, temos o problema que a falta de água existe, e 

ficamos sempre obrigados a fazer a rega do jardim. Se a Câmara com os meios 

que tem pudesse de vez em quando regar a relva, talvez fosse bom senão 

temos que deixar secar. Se for possível muito bem senão vamos ter que desligar 

a água, que ela está desligada mas vai passar o verão sem relva. -------------------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Relativamente à intervenção da 

senhora deputada Levinda Penedos, só prestar uma informação. Através das 

Juntas de Freguesia nós tivemos a informação que haveria essa manifestação, e 

os serviços da Câmara Municipal, e a Chefe de Gabinete do senhor Presidente 

contactou todas as Juntas de Freguesia para saber quem é que estaria disponí-

vel para ir que a Câmara disponibilizaria. Compreender-se-à que era a um sába-

do todas as pessoas têm a sua vida, que ir de Vimioso a Lisboa não é fácil, 

portanto é extremamente cansativo, mas de qualquer das formas todas as Jun-

tas de Freguesia foram contactadas no sentido de que se manifestassem a von-

tade de ir, que a Câmara obviamente disponibilizaria o transporte. Agora é evi-

dente que a manifestação tem a sua importância, mas nós estamos habituados a 

que Lisboa só vê ali até Santarém e depois não vê mais nada. ------------------------

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

do senhor deputado Heleno, é assim. Nós também temos os problemas que 

temos, como vocês sabem. Fico de certa forma com esse pedido e vamos ver e 

resolver da melhor forma. Temos que tentar por todos e fazer o melhor que 

pudermos. Nós já regamos alguns jardins com a cisterna que não é preciso água 
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tratada. Vamos ver o que pode acontecer também lá em cima se é possível se 

não é, avaliar a situação. -------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Eu só queria aqui 

recordar e felicitar o clube do Argozelo de Futebol pela excelente época que fez 

por ser campeão, um pouquinho menos de azar porque sorte, lá tiveram um 

pouco de azar se não também tinham sido campeões da taça da associação. E 

suscitar também o apoio dado ao clube neste campo porque se calhar sem eles 

também não era possível. Também ainda não sei se eles quererão subir à tercei-

ra divisão, a direcção acho que ainda não se manifestou, mas se o decidirem 

gostaria que este executivo lhe desse o maior apoio possível, e era um orgulho 

para o concelho se isso acontecesse. ---------------------------------------------------------

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

António Santos. Eu quando faço a viagem de Bragança a Vimioso no dia da 

Assembleia perdoem-me a má educação da minha parte, no melhor pano cai a 

nódoa, penso eu que sou imaculado e não sou. Eu nas viagens que faço de 

Bragança a Vimioso, venho sempre ouvindo algumas notícias daí sempre o meu 

atraso. E vou fundamentando opiniões. Fundamentando e solidificando uma 

opinião que tenha falhado há algum tempo. Já defendi aqui nesta tribuna, eu não 

sou daquelas pessoas que sou hipócrita que dou os parabéns ao Argozelo, não, 

não faço isso. Eu vinha a ouvir algumas notícias, e os clubes estão todos falidos, 

à imagem de instituições, empresas os clubes também estão falidos porque lhe 

foi dado um certo cunho empresarial, coisa que não conseguiram suportar. Eu 

daria os parabéns ao Argozelo com toda a sinceridade, e não vale a pena dize-

rem que o António Santos é diferente dos outros, em termos de política devemos 

ser correctos e também ser frontais. Porque se o Argozelo fosse constituído ou 

suportado por camadas jovens aqui na zona, eu fui sócio do Argozelo e fui sócio 

do Carção e deixei de o ser quando isso passou a acontecer. Quando o Carção 

e o Argozelo passaram a ser quase uns servidores de dinheiros públicos. Porque 

às vezes o Carção e eu falo por experiência própria em Carção não ficava nada 

mesmo nada, da riqueza que era dada ao desportivo de Carção. Eu não quero 

ser xenófobo com o desporto. Eu apoio Vimioso, por exemplo, camadas jovens, 

vai suportando e se vai criando em matéria desportiva. Apoiarei outros clubes 

por aí fora do concelho que se suportem a eles próprios. Não posso é concordar 

com um estado de coisas, sei que o Argozelo tem cinco ou seis jogadores de 
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Argozelo, mas o Argozelo não se suporta a ele próprio. Não pode viver só de 

subsídios da autarquia e viver só de subsídios daqui e dacolá. Portanto que o 

Argozelo seja campeão, é oficial mas também o Argozelo deve tenha a coragem 

de participar à terceira divisão, e daí há que ter coragem para acarretar com 

todas as responsabilidades, não é como aconteceu aqui há dois ou três anos. 

Não podemos pedir objectivos só a pensar naquilo que nos dão, devemos pedir 

objectivos a pensar naquilo que podemos fabricar e produzir. --------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Aníbal do Rosário. Foram as interven-

ções que me levaram a que eu viesse aqui. Primeiro: deputado Heleno recorda-

se que eu na última Assembleia disse aqui que o aproveitamento das águas das 

caleiras eram muito importantes para as regas dos jardins. Eu aposto consigo, 

que a água embora pouca que vai aproveitada para os armazéns das suas calei-

ras do Centro de Saúde, garanto-lhe que dá para regar o jardim. Outra coisa, em 

primeiro lugar essa água fica desperdiçada, e depois de aproveitada o nosso 

jardim ficará mais bonito. Isto a propósito da intervenção que fiz na última 

Assembleia, reparei nos meus e estão os quatro cheios e quase não choveu 

nada, os quatro vasilhames que tenho de mil litros cada um, são quatro mil litros. 

Também estranho aqui nesta Assembleia que os vereadores da oposição não 

estejam presentes, eu palavra de honra costumava vê-los, gostava de os cum-

primentar, gostava de conversar, considero esta atitude permanente de ausência 

como desleixo pelo nosso concelho. Desculpem que diga, não é para criticar a 

pessoa em si A, B, ou C, mas gostava de os ver presentes e gostava de saber 

quais as razões porque não vêm, por acaso são da oposição mas se fossem do 

partido de que eu estou eleito diria a mesma coisa. A presença de todos é impor-

tante porque a Assembleia Municipal é o órgão máximo do nosso concelho. Se 

todos nós fizéssemos de igual forma, vejam o pasmo que isto seria. -----------------

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

Francisco Lopes. Eu queria fazer aqui uma pergunta ao senhor Director do Cen-

tro de Saúde. Se a limpeza dos Centros de Saúde onde está o médico se conti-

nua da responsabilidade do Centro ou se passa para as freguesias. E depois no 

que diz respeito se possível fazer uma pequena reparação sobre a isenção das 

taxas porque não temos segundo conhecimento sobre elementos para explicar 

aos contribuintes para o que é e para o que não é. Se pudesse dar um pequeno 

esclarecimento seria bom. Quanto ao meu amigo António Santos parece real-
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mente que vai poucas vezes ao futebol. Porque eu quando vou à terra dele ver 

futebol, está lá muita gente, pelo menos de Argozelo está lá muita gente e mui-

tos que metem combustível, outros vão ao tasco e há movimento. Agora os 

clubes em si também não têm a verba disponível no orçamento do Estado para 

se puderem aguentar. Esse orçamento de Estado canaliza o capital para quem 

depois o possa distribuir. Deste lado temos a Câmara Municipal e outros assun-

tos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Usou da palavra o senhor deputado Heleno Simões. A resposta ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Argozelo, nós neste momento não temos 

dinheiro absolutamente nenhum nos cofres do Centro de Saúde. Portanto nós 

antes tínhamos fundo de maneio pagávamos às juntas de freguesia a limpeza 

das extensões, neste momento continua a ir às extensões um enfermeiro, é 

necessário limpá-las, só que nós não pagamos nada. Nós não temos um cênti-

mo para gerir, portanto quem paga é a ULS é a ex-Sub-Região é o ex- ACES. 

Portanto todos esses problemas têm de ser colocados à direcção da ULS. Nós 

não pagamos, porque não temos dinheiro. Na questão das taxas moderadoras, 

segundo a lei, não é ainda este papel, atenção, segundo a lei quem estava isen-

to até trinta e um de Dezembro de dois mil e onze, o sistema nacional, o Gover-

no em Lisboa, vão avaliar todas essas isenções e vão atribuir ou não a isenção, 

vão manter ou não. As pessoas são isentas ainda até ao fim de Abril, era até 

quinze de Abril mas prolongaram o prazo até ao fim de Abril. As pessoas irão 

receber uma carta a dizer se mantêm ou não a isenção de taxas moderadoras. 

Aquelas pessoas que, entretanto a lei vem dizer que está isento de taxa mode-

radora, as famílias em que os cabeças de casal ou quem gere aquela família, 

portanto só pode ser uma ou duas pessoas, não é dividido pelos vinte ou trinta 

filhos que eventualmente pudessem ter. Portanto é só a dividir por um ou por 

dois, se o rendimento não ultrapassar seiscentos e vinte e quatro euros por mês 

por pessoa. Se for uma pessoa a gerir aquela família, e pode ter cinco ou seis 

filhos, mas se ela receber mais de seiscentos e vinte e quatro euros, senão 

ultrapassar esse valor tem direito. Mas se tiver zero filhos é a mesma coisa, os 

filhos não entram aqui, para contabilizar as despesas. Se forem duas pessoas a 

gerir aquela família é seiscentos e vinte e quatro pelos dois, independentemente 

do número de filhos. Depois quem achar que tem direito à isenção, porque não 

ultrapassa este valor, mas que a trinta e um de Dezembro não estava isento, 
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porque até trinta e um de Dezembro era calculado em função do salário mínimo 

nacional, pode requerer via Internet, pode requerer isenção, a requisição dessa 

isenção era até trinta de Janeiro inicialmente, mas as pessoas ainda estão agora 

a fazer e penso que está a ser aceite. Quem estava isento a trinta e um de 

Dezembro mantêm-se isento até ao fim de Abril. Em chegando a Abril até ao fim 

de Abril vai receber a carta. Imaginemos que estava isento e que agora lhe tira-

ram a isenção, pode reclamar, há já um impresso para reclamação no Centro de 

Saúde, as pessoas dirigem-se ao Centro de Saúde porque é lá que devem fazer 

essa reclamação, e vão preencher esse documento. Com esse documento terá 

de apresentar as provas de que são isentos, a prova de rendimentos. Este 

documento depois será enviado para Bragança e depois Bragança enviará para 

a ACSS para Lisboa e aí é que irão avaliar isso. Nós aqui também não atribuí-

mos isenções, a não ser em casos excepcionais, as incapacidades superiores a 

sessenta por cento. A questão dos diabéticos está ultrapassada porque agora 

não se sabe como é que vai ficar, antes eram isentos em tudo agora não estão 

isentos. Os bombeiros também eram isentos em tudo agora também não estão 

isentos, só estão isentos aqui no Centro de Saúde. Em relação a esta folha, nós 

recebemos salvo erro no dia doze deste mês a informação que é um bocado 

obstruída, porque a regra não era essa, quando se iniciou o ano, que era : havia 

quem tivesse o regime especial de comparticipação de medicamentos, ou seja 

tinham os medicamentos mais baratos. Normalmente essas pessoas também já 

estavam isentas de taxa, mas nem todas tinham porque não cumpriam todas as 

regras, podia estar isenta de taxa e não ter o regime especial de comparticipa-

ção. O quê que eles vêm dizer, que esta lei não foi alterada que é a portaria 

519/2010, para nova regras das taxas não foi alterada, e então eles vêm dizer a 

doze de Abril e que até trinta de Abril as pessoas têm que apresentar provas de 

que têm direito ao regime especial de comparticipação de medicamentos. Aqui 

sim, o que conta é valor do ordenado mínimo nacional. Não têm muita lógica, 

são quatrocentos e oitenta e cinco euros, portanto a pessoa até aos seiscentos e 

vinte e quatro euros, está isenta de taxa, ou toda a gente que recebe a reforma, 

teria direito ao regime especial de comparticipação de medicamentos. E então 

eles agora dizem que têm que apresentar até ao fim de Abril, o que dá quinze 

dias, já nem são quinze dias. Nós mandamos uma carta aos Presidentes de 

Junta, mandamos aos Párocos para avisarem nas igrejas, porque acho que aqui 
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ainda é o melhor jornal que temos é este, a melhor forma de informar as pes-

soas, para virem ao Centro de Saúde trazerem as provas de que eles acham 

que tem direito ao regime especial de comparticipação de medicamentos. Outra 

coisa que eu acho na minha maneira de ver que é caricata é que o rendimento 

refere-se a dois mil e dez e não a dois mil e onze. Portanto há pessoas que têm 

direito ao regime especial e se calhar agora ganham, sei lá, ou reforma ou ven-

cimento muito alto. Os dados que eles querem são de dois mil e dez, eu parto 

daqui se eles não se enganaram. Na semana passada quando veio achei estra-

nho mas, não é lógico que seja dois mil e dez. Não é lógico muita confusão, e os 

dados de dois mil e dez já foram apresentados o ano passado, e eles repetem 

mais do que uma vez dois mil e dez. Portanto as pessoas se acharem com direi-

to ao rendimento de comparticipação especial de medicamentos devem dirigir-se 

ao Centro de Saúde até ao fim de Abril para serem contempladas. -------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Só para dizer ao senhor 

deputado Oliveira que nos congratulamos também com o facto do Argozelo ter 

no campeonato atingido o primeiro lugar, nós enfim, continuamos a tentar ajudar 

os clubes naquilo que for possível como tem sido nos anos anteriores. Nós já 

tivemos o cuidado de falar com eles e manifestar também esta nossa alegria em 

ter acontecido essa situação. Relativamente ao senhor Presidente da Junta de 

Carção, também comungo um pouco daquilo que ele pensa, nós para nos repre-

sentarmos e para nos metermos em qualquer coisa devemos pensar primeiro se 

efectivamente temos possibilidades de ter uma boa prestação. Relativamente ao 

senhor deputado Aníbal do Rosário que falou nos senhores vereadores, dizer-

lhe que o senhor Vereador Engenheiro Jorge Fernandes está numa exposição 

em Bragança, disse que não podia vir, e está a representar o concelho. Eles não 

são obrigados a vir às sessões da Assembleia Municipal. é de facto nas reuniões 

que eles discutem os assuntos. Eu também já fui vereador e também não vinha 

às Assembleias se calhar estou a defendê-los a eles também defendendo-me a 

mim noutros tempos. Ontem estive na exposição de Trás-os-Montes e fiquei 

também muito agradado e fiquei muito contente porque vi lá a Câmara represen-

tada de vários artigos, vi também a carne mirandesa, vi os queijos também de 

Matela, vi também a casa de Caçarelhos com o turismo rural, vi os azeites de 

Santulhão, a própria empresa do mel do Engenheiro Jorge Fernandes, a própria 

cortiça, os sabonetes de leite de burra, havia ali já alguma actividade que eu 
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antigamente não via em Vimioso, e eu de certa forma, degrau a degrau as coi-

sas vão-se construindo. E fiquei contente, se calhar o nosso concelho era um 

daqueles que tinha actividades muito diversificadas e isso deixou-me muito satis-

feito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

António Santos. Desculpem-me se vos roubo mais alguns minutos, mas eu não 

estou aqui para ser politicamente correcto. O senhor Presidente da Câmara tem 

toda a razão, eu também vi. Tem toda a razão, porque eu também vi. Mas às 

vezes não é fácil e as coisas acontecem. Assim como não é fácil ao meu cama-

rada José Seguro fazer oposição ao Passos Coelho, há coisas que tem de ser 

feitas, são inadiáveis, não há volta a dar, têm que ser feitas. Não é fácil nalgu-

mas circunstâncias, quando há objectivos e quando há políticas que têm de ser 

desencadeadas, quando há dados palpáveis não é fácil resolver a situação. 

Embora gostasse de fazer, gostava de ser mais agressivo, gostava de ser mais 

agressivo, mas às vezes não posso. As coisas acontecem aqui, e porque tam-

bém vi é tempo de apostar de facto na perspectiva empresarial. Há bocadinho 

disse que o Carção há muito tempo que faliu, não tem suporte financeiro. Eu não 

venho para aqui defender o afundamento de Argozelo, calma aí. Por amor de 

Deus, ainda me batem em Argozelo, e eu gosto muito de tomar lá café. Eu não 

vim para aqui a defender o afundamento do Argozelo, não, por amor de Deus. 

Venho é a chamar a atenção a fazer uma observação a sentir eventuais solu-

ções para que o Argozelo possa per si e por si desenvolver a actividade despor-

tiva, e objectivar aquilo que pretende, e conseguir aquilo que pretende é só por 

essa razão. Agora não sou daqueles que vem para aqui ser politicamente cor-

recto, como faz o meu amigo Francisco Lopes de Argozelo, se calhar fazia, mas 

não o faço porque estou isento, estou despartirizado e despolitizado nesta maté-

ria. É porque eu também vejo as coisas e deixar de fazer investimentos, quer as 

autarquias quer os empresários, o tempo dos subsídios, quando alguns subsí-

dios se dão à pobreza e apoiamos a riqueza. Às vezes é necessário pensar duas 

vezes, para que tenhamos em contestação sobretudo o seguinte, é tempo de 

apostar em projectos e em coisas que tenham oportunidade económica. Quero 

com isto dizer que sejam rentáveis, que se suportem a elas próprias. Uma pada-

ria existe o padeiro tem que ter lucro. Não quero só com isto dizer que afastar de 

parte todas as possibilidades de apoio a a, b, ou c, não, Mas eu prefiro combater 
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a pobreza com cem ou duzentos mil euros, direccionados nesse sentido de 

ensinar a pescar os pobres, do que apostar em outras coisas que nada dão ao 

concelho. E com toda a sinceridade o desporto em Carção pouco ou nada deu, 

nada. Não ficou lá um tostão no desportivo de Carção, nem camisolas, nem 

calções, nem meias nem sapatilhas. Sobre as taxas moderadoras, é muito 

urgente, e é bom que tenhamos consciência que é mesmo muito urgente esta-

mos em cima da hora, porque o cruzamento de dados ainda não estão a funcio-

nar não quero culpar ninguém. Mas hoje o cruzamento de dados a saúde os 

tribunais tem acesso às contas bancárias, têm acesso às finanças, há cruzamen-

to de dados em todos eles, a educação nas bolsas de estudo tem acesso a 

todos os dados familiares do estudante não há hipótese de fuga, e aqui há um 

erro qualquer que se devia assumir porque diz o deputado Heleno, esta declara-

ção devia já ter sido entregue, e como estamos em cima da hora e eu pessoal-

mente e particularmente para todos, sei que há pensionistas e alguns já me 

vieram pedir, há pensionistas que já não têm aquela declaraçãozita nacional de 

pensões já não a têm, desapareceu, coitados sabe-se lá como é a vida deles. 

Quem quer que seja se precisar de uma declaração destas é só perguntar-me 

tira-se logo on-line não têm problema nenhum, entrega-se ao pensionista ou 

então ao Presidente de Junta, para poder fazer a declaração para entregar na 

saúde para efeito de isenção das taxas moderadoras. Portanto é urgente, esta-

mos a trinta de Abril, façam esse trabalho isto depende de nós, e depende de 

nós que os pensionistas tenham algum benefício ou até de isenção, ou do direito 

aos cuidados de saúde primários. --------------------------------------------------------------

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

Pascoal Padrão. Eu gostava de me manifestar sobre esta questão que nos diz 

respeito. Gostava que o Centro de Saúde da próxima vez tivesse mais atenção 

em comunicar com os Presidentes de Junta, até para nós esclarecermos as 

populações. Ficamos agora aqui esclarecidos, nós vamos transmitir isto às 

populações, não custa nada fazer um telefonema ou ter uma reunião connosco. 

Porque neste caso, nós iríamos pedir às populações os rendimentos de dois mil 

e onze, e no entanto o Centro de Saúde está a pedir os de dois mil e dez. ---------

------- Ponto Dois) - PERÍODO DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Um) – Informação escrita do Senhor Presidente da 
Câmara relativa à Actividade Municipal. --------------------------------------------------
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------- Todos os senhores deputados têm essa informação, alguém quer intervir? 

------- Usou da palavra o senhor deputado José Carlos Gonçalves. Aqui uma 

questão relativamente à adjudicação da empreitada do circuito de manutenção. 

Na altura quando foi inaugurado o Parque de Campismo de Vimioso o senhor 

Presidente informou-nos que estava a tentar adquirir os terrenos que faziam 

ligação com as piscinas. Neste momento os terrenos já pertencem à autarquia. 

Gostaria de saber mais ou menos por que preço vai ficar esta adjudicação, e 

também o valor dos terrenos se for possível. Depois também na segunda folha, 

abertura de concurso para a reconversão de imóveis no concelho, readaptação 

do Jardim-de-Infância de Santulhão, muito bem, para quê que vai servir este 

Jardim-de-Infância e se eventualmente estão a pensar também readaptar outros 

Jardins-de-Infância e outras escolas do primeiro ciclo. -----------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Relativamente aos ter-

renos que estão entre as piscinas e o Parque de Campismo, são quase da tota-

lidade da Câmara, não são todos, há uma zona ali que eu acordei com o proprie-

tário passar naquela zona e em troca fez-se um ajuste do terreno. Relativamente 

o valor daquilo é duzentos e sessenta e seis mil. Relativamente ao jardim-de-

infância de Santulhão era um edifício que ali estava, há alguma necessidade de 

quartos para a Santa casa e de facto entendeu-se que se podia dar ali algum 

apoio a pessoas que efectivamente não tinham quartos, podem ainda evidente-

mente da Santa Casa viver ali ao lado. É essa a razão de se fazer essa obra. 

Neste momento fez-se a readaptação da escola com essa intenção de haver um 

protocolo com a Santa Casa, mas neste momento ainda não temos acordos com 

ninguém. Como sou de Santulhão entendi que havia alguma necessidade ali de 

haver mais alguns quartos, e fez-se essa readaptação. Relativamente a outras 

escolas poder-se-à eventualmente fazer na mesma desde que seja necessário, 

aliás já se fez em Matela e em Pinelo também. Entendo que de facto logo que 

haja necessidade essas readaptações devem ser feitas. --------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Miguel Vaz Pinto. Duas questões 

relativamente à informação escrita. Dado o seu carácter resumido, são questões 

que eu faço correntemente queria mais pormenores sobre o estado da actual 

situação da Revisão do Plano Director Municipal. Primeiro item ponto um e tam-

bém relativamente ao primeiro item do ponto dois, em que estado se encontra a 

execução das termas da Terronha. ------------------------------------------------------------
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------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Já agora dizer-lhe que 

relativamente às termas, ainda ontem vi lá um placar muito bonito na Exposição 

de Trás-os-Montes, e neste momento em termos de construção estamos já na 

parte final do esqueleto, já se está a montar o equipamento que é necessário, 

estão já a fazer todas as instalações. Eu penso que em Junho se tudo correr 

bem as termas irão ser abertas. ----------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Relativamente ao PDM de 

facto é um processo como acontece em todas as autarquias que é algo moroso, 

e os nossos técnicos tiveram numa reunião esta semana, ou na semana passa-

da e há alguma preocupação com o atraso do PDM, relativamente a prazos mas 

verificamos que afinal Vimioso nem é dos mais atrasados, pelo contrário, está 

até mais avançado. Penso que na próxima reunião de Câmara segunda feira 

estará lá mais um documento para ser aprovado, relativamente ao património à 

caracterização do património, já estão a ser entregues os mapas relativamente à 

reserva agrícola e portanto já está no terreno um técnico do Ministério da Agri-

cultura que vem de Braga, para a validação desses mapas para a reserva agrí-

cola. Já se reuniu com todos os Presidentes de Junta no sentido de definir os 

perímetros urbanos fizeram-se as correcções, obviamente que isso depois será 

alvo de validação, aprovação da reunião de Câmara e depois terá o período de 

discussão pública. Portanto nós temos insistido com a equipa para a necessida-

de de andar mais rápido. Mas por exemplo agora surgiu um problema, tudo o 

que estava escrito tem que ser convertido com o novo acordo ortográfico porque 

saiu legislação sobre isso, quer dizer, e estamos com algum problema com a 

equipa, diz assim: não mas nós quando assinamos não tínhamos que rever 

nada, mas a lei mudou e o que nós dissemos foi: bem se vocês tivessem feito no 

prazo tudo bem não fizeram e agora há estes problemas e obviamente que sur-

gem também algumas dúvidas relativamente a tudo isto, porque as próprias 

entidades muitas vezes demoram em dar resposta às solicitações e aos docu-

mentos que enviamos, e só podemos avançar para outras fases como bem 

sabem depois da validação por parte das entidades do Estado e não tem sido 

fácil, hoje exigem uma coisa, amanhã exigem outra e se é um processo moroso 

mas que está a seguir os seus trâmites, não dentro do prazo que já está obvia-

mente ultrapassado, mas também não vamos fazer agora aqui fica pé por causa 

dos prazos porque então só criaríamos problemas. Agora que está a andar nos 
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passos normais, está, se o atraso dos outros nos conforta, não nos conforta, 

mas verificamos que é um processo semelhante ao de outros municípios que 

estão na mesma situação. O actual PDM é de mil novecentos e noventa e um, já 

tem mais de dez anos por isso é que ele tem que ser revisto. Mas é assim, já 

agora só dizer-lhes uma coisa o PDM é um dos instrumentos extremamente 

importante mas em termos da edificação e da construção do concelho, o que 

nos dizem os técnicos da Câmara Municipal engenheiros e arquitectos é que é 

bem melhor trabalhar com o que temos do que com o que vem, porque as limita-

ções e as exigências são extremamente grandes, e os senhores Presidentes de 

Junta já verificaram isso. Por exemplo só da reserva agrícola nós estávamos a 

pôr na reserva agrícola o que actualmente está, mas agora os técnicos do Minis-

tério da Agricultura querem muito mais área mesmo as áreas florestais querem 

que sejam consideradas na reserva agrícola, isto já está aqui a levantar um 

problema à equipa técnica. Não sei qual é o fundamento, mas o que me dizem 

os técnicos que estavam cá quando foi feito o primeiro PDM, é que na altura os 

PDM também estavam muito morosos. E o Governo e a CCDR tomou a iniciativa 

na altura de têm este prazo limite para apresentar senão não têm fundos comu-

nitários. E depois foi feito tudo assim muito rápido e pôs-se o que se pôs. Agora 

tudo o que é lameiros é reserva ecológica é reserva agrícola. Eles praticamente 

querem ter tudo o que não seja urbano, há-de ser reserva agrícola ou reserva 

ecológica, mas a reserva agrícola não tem as limitações que tem a reserva eco-

lógica como sabem. Portanto há essa insistência em que haja muita mais área 

de reserva agrícola e os mapas que nós apresentamos. Porque é assim nós 

estamos a falar de rever PDM, fazer revisão não é fazer um PDM novo, e do que 

se está a tratar e a equipa tem colocado essa questões permanentemente que 

nos diz pelo preço que concorremos, nós concorremos para uma revisão não é 

possível fazer um PDM novo, o que nos estão a pedir é um PDM novo. Nós 

quando estamos a rever não estamos a fazer uma coisa completamente nova, 

mas o que está a acontecer designadamente em todos os mapas que são os 

documentos fundamentais, depois na prática para o PDM é que tem de ser tudo 

feito de novo. Então se tínhamos de rever a reserva agrícola, a ver se esta área 

ainda justifica se aumenta ou se não aumenta, não é a partir, sei lá, só a título 

indicativo e exemplificativo de vinte por cento de reserva agrícola, para agora 

oitenta por cento de reserva agrícola, isto não é nenhuma revisão, é exactamen-
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te fazer tudo de novo. E a própria equipa está a levantar alguns problemas, e 

nós temos uma técnica a engenheira Sónia que está todos os dias a trabalhar no 

PDM e a colaborar com a equipa, porque nós também reconhecemos que a 

equipa concorreu para uma revisão pensando numa coisa. Vejam uma coisa os 

testes de ruído no nosso concelho têm que ser os testes de ruído de Coimbra ou 

do Porto, mas têm que ser, mas têm que ser, tem que se fazer os testes e tudo o 

mais. Há coisas que a lei de facto é geral e abstracta e depois nós temos de 

fazer de acordo com a lei, e obviamente que nunca nos passara pela cabeça 

nem quando lançamos o concurso pusemos lá as leis, mas rever o PDM e exigir 

em testes de ruído como se exige em concelhos mais urbanos não faz obvia-

mente sentido nenhum. E esses pequenos entraves têm colocado alguns obstá-

culos quase diários, nisto quer dizer a troca de emails de informação entre os 

nossos serviços através da engenheira Sónia e entre a equipa são diários e 

permanentes. Porque surgem dúvidas do nosso lado e surgem dúvidas do lado 

deles, de facto isto já não é bem uma revisão, é fazer uma coisa completamente 

toda de novo. E espero que não venhamos a ter problemas, porque a equipa 

começa a dizer não, por este dinheiro que foram entre sessenta e cinco e seten-

ta mil euros, é quase impossível fazer-se um trabalho desta natureza. E quando 

concorremos foi para fazer uma revisão, por isso é que os prazos eram tão cur-

tos, se fosse para fazer uma revisão o prazo chegava e estava feito, agora o que 

se está a exigir, não é todos os dias, mas vai saindo legislação sempre sobre os 

PDM que alteram tudo, não vamos agora entregar um PDM, porque saiu nova 

legislação e temos que nos adaptar a ela. A equipa começa aqui a levantar 

alguns problemas eu devo pensar que a equipa já pôs em causa acabar com o 

contrato, porque isto para eles está a ser desastroso. É o que eles dizem isto se 

for assim é extremamente complicado e não sei se noutros concelhos está a 

passar um bocado também isso, porque as exigências são outras não é só de 

revisão. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Em virtude de haver 

relação entre eles estes pontos serão discutidos em conjunto, ponto dois ponto 

dois, ponto dois ponto três, ponto dois ponto quatro, ponto dois ponto cinco, e 

ponto dois ponto seis, sendo que a sua votação ocorrerá separadamente. ---------

------- Ponto Dois Ponto Dois) – Apreciação e Votação dos Documentos de 
Prestação de Contas do ano financeiro de 2011. ---------------------------------------
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------- Ponto Dois Ponto Três) – Apreciação e Votação do Relatório de Ges-
tão do ano financeiro de 2011. ----------------------------------------------------------------
- Ponto Dois Ponto Quatro) – Apreciação e Votação da Análise Económico-
financeira do ano financeiro de 2011. ------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Cinco) – Apreciação e Votação da Certificação 
Legal de Contas do ano financeiro de 2011. ---------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Seis) Apreciação e Votação da Consolidação de 
Contas do ano financeiro de 2011 da “ Vimioso 2003” – Actividades Arte-
sanais e Turísticas de Vimioso, EM. --------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Os documentos agora 

em análise e apreciação foram aprovados por maioria em reunião do órgão 

executivo, quatro votos a favor e uma abstenção. Em sede geral resume os 

seguintes documentos, as seguintes ideias aumento do activo total em três por 

cento, emissão do passivo em seis e meio por cento. Como é do conhecimento 

de todos não foram contraídos empréstimos no decurso de dois mil e onze e 

tendo sido feitas as amortizações necessárias em tempo útil, conclui os docu-

mentos nomeadamente a análise económico-financeira pelo equilíbrio financeiro 

do município. Em concreto um decréscimo do passivo total em sete por cento, 

diminuição da rubrica a fornecedores contra clientes, como podemos ver nos 

documentos posteriores o município transitou para o ano económico em curso 

com zero dívidas a fornecedores. Houve uma diminuição do rácio, da estrutura 

de endividamento dezoito por cento a curto prazo, em dois mil e dez era de vinte 

por cento. O município tem continuado a cumprir o princípio orçamental do equi-

líbrio. Depois a despesa corrente é coberta pela receita corrente, assistiu-se a 

um aumento das receitas correntes, em consequência do aumento do valor da 

venda de bens e serviços. Assim as receitas próprias aumentaram de seis vírgu-

la dezoito por cento em dois mil e dez, para doze noventa e oito por cento. 

Decréscimo dos passivos financeiros, em consequência da não contratação de 

empréstimos, decréscimo da dívida do município em consequência da amortiza-

ção dos empréstimos correntes, pagamento atempado da dívida a curto prazo, 

acréscimo da despesa com pessoal de dois por cento. Quando o senhor Presi-

dente da Junta de Freguesia de Carção se dirigiu ao palanque, ele não está 

presente, e fez referência às notícias que ouviu durante o percurso Bragan-

ça/Vimioso pensei que tivesse ouvido as mesmas noticias, porque eu ouvi tam-
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bém. É que foram feitas referências aos relatórios de gestão de alguns municí-

pios do nosso distrito, referências que nós não gostaríamos de ouvir relativa-

mente ao nosso município. De facto as referências do nosso município são os 

instrumentos agora aqui apresentados são bem diferentes concluído pelo equilí-

brio financeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Alguém mais quer 

intervir? Passaremos à votação. Ponto dois ponto dois – Apreciação e Votação 

dos Documentos de Prestação de Contas do ano financeiro de 2011. Alguém 

vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por maioria. Alguém se opõe que 

seja aprovado em minuta? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade em 

minuta. Ponto dois ponto três – Apreciação e Votação do Relatório de Gestão do 

ano financeiro de 2011. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por 

maioria. Alguém se opõe que seja aprovado em minuta? Alguém se abstém? 

Aprovado por unanimidade em minuta. Ponto dois ponto quatro – Apreciação e 

Votação da Análise Económico-financeira do ano financeiro de 2011. Alguém 

vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por maioria. Alguém se opõe que 

seja aprovado em minuta? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade em 

minuta. Ponto dois ponto cinco – Apreciação e Votação da Certificação Legal de 

Contas do ano financeiro de 2011. Alguém vota contra? Alguém se abstém? 

Aprovado por maioria. Alguém se opõe que aprovado em minuta? Alguém se 

abstém? Aprovado por unanimidade em minuta. Ponto dois ponto seis – Apre-

ciação e Votação da Consolidação de Contas do ano financeiro de 2011 da 

“Vimioso 2003” – Actividades Artesanais e Turísticas de Vimioso, EM. Alguém 

vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por maioria. Alguém se opõe que 

aprovado em minuta? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade em minu-

ta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Dois Ponto Sete) – Apreciação e Votação dos Mapas Gerais de 
Bens do Inventário do Património Municipal. -------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. O documento enviado 

é um documento contabilístico emitido pela divisão financeira, e procura em 

cada ano apurar o valor dos bens registados, e consequentes alterações. Altera-

ções estas em resultado da actualização fiscal do valor patrimonial dos bens que 

a própria repartição de finanças pede. Portanto é um documento objectivo e que 

resulta da soma dos bens dos dados do município com referência aos anos 
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noventa e quatro a dois mil e um, é tudo quanto me cumpre dizer. -------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Alguém quer Inter-

vir? Passaremos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado 

por maioria. Alguém se opõe que seja aprovado em minuta? Alguém se abstém? 

Aprovado por unanimidade em minuta. -------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Oito) – Apreciação e Votação da Alteração ao Regu-
lamento de Abastecimento de Água no concelho de Vimioso. --------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Na última sessão da 

Assembleia Municipal foi apresentada aqui esta alteração ao regulamento de 

abastecimento de água. Não era um momento obrigatório, legalmente não era a 

sessão da Assembleia, exigia a presença desta alteração, na sessão da Assem-

bleia que decorreu em Fevereiro. No entanto, entendemos apresentar o docu-

mento na sessão da Assembleia Municipal porque a matéria é uma matéria que 

poderia colocar alguma discussão. Discussão essa que seria levantada, neste 

momento após o período de discussão pública, trinta dias, após a sua publica-

ção no Diário da República. Esse projecto de alteração foi publicado em sete 

Março de dois mil e onze, e a Assembleia Municipal entender agora que os valo-

res e os escalões que foram alterados vão ser os mais adequados. Entendemos 

que previamente podíamos colocar o assunto à Assembleia Municipal. Passado 

o período de discussão pública, a publicação no Diário da República não houve 

qualquer pedido de esclarecimento, houve proposta de alteração, portanto o que 

se propõe agora a esta assembleia Municipal a sua aprovação em definitivo. -----

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

António Santos. Mais uma questão em que devemos estar desprovidos de con-

ceitos e de políticas correctas porque de facto o senhor vereador Torrão Vaz, a 

discussão do problema da água. Por bem furos que se façam por bem represas 

que existam, barragens não sei quê não sei que mais, por bem dinheiro que se 

gaste, para regadio e para abastecer populações nada disto tem resultados se 

ela não cair do céu e não caindo do céu não há hipótese de a termos. Há cerca 

de vinte anos e há provas disso também eu era do partido da oposição PSD 

propus ao executivo do Partido Socialista, que alterasse radicalmente o preço do 

metro cúbico de água. Mas essa alteração radical não era no sentido da hipocri-

sia de abastecer gratuitamente as populações. Não, não era assim e estou aqui 

para defender aquilo que penso. E eu penso que, já pensava naquela altura, que 
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o preço da água devia ser legalmente por forma a que se poupasse e se evitas-

sem regadios, ou água de regadio passar por contadores da água. Toda a gente 

sabe que isto acontece, ou isto acontecia e continua a acontecer. Querem tapar 

o sol com a peneira e a dizer como o meu amigo Francisco Lopes, a fazer politi-

camente correcto, a pensar que amanhã a, b ou c não pode votar em mim. Eu 

não estou aqui por essa razão. Eu estou aqui para defender aquilo que eu penso 

que é melhor para o meu concelho. E para o meu concelho se não tiver água, 

como já acontece há quarenta anos é um concelho com riscos de aplicação 

humana da desertificação de solos. E vocês sabem mais do que eu que isso 

acontece, é eminente é um risco que pode acontecer e se pode verificar. E só é 

possível mantermos a qualidade de vida, que ainda vamos tendo se a razão, o 

custo de consumo for de facto razoável correcto e justo. Justo é actualizar os 

preços, evitar que as pessoas porque é mais importante eu consumir uma água 

de qualidade e não morrer à sede, do que, mas o seu a seu dono, uma explora-

ção agrícola tem de ter água e recursos próprios, Não pode ser alimentada a 

água que passa pelo meu contador, ou pelo contador de outro qualquer, conve-

nientemente tratada para consumo e não para regadio. Eu sinceramente não sei 

descuido ou negligência, mas o que é certo é que aquilo que defendi há vinte e 

tal anos defendo-o hoje, mas com uma actualização muito mais radical porque 

só assim evitaremos males maiores. Estamos aqui para fazer hoje coisas, de 

forma a que o futuro, continue a haver coisas. Continuemos a defender estas 

questões porque se não tomarmos hoje as medidas necessárias e adequadas, 

daqui por vinte anos aquele mais novo que estiver aí na reunião, eu já não esta-

rei cá com certeza, não estará aqui nesta tribuna a dizer que há vinte anos disse 

isto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Francisco Lopes. Só para responder ao senhor António Santos. Ele defende 

muito os carenciados, só que realmente ele também devia pensar que a água é 

de todos e para todos. E essas pessoas, penso eu, deviam ter uma taxa diferen-

te. Quanto às explorações agrícolas elas também são uma fonte de rendimento 

do nosso concelho e para tal, também têm que ser alimentadas porque a maior 

parte delas não têm recursos próprios. Quanto aos regadios, por exemplo na 

minha freguesia tem muito as condições dos outros. Há muitas freguesias que 

podem ter regadios próprios, mas a freguesia de Argozelo como é conhecido de 
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todos nós, está a sangrar pelas galerias e que estão submersas na mesma. Por 

isso muitas vezes cada caso é um caso. Nós até estamos privilegiados porque é 

dos concelhos do distrito do país que tem três rios. Passam três rios e se real-

mente essa água passar e nós não a conseguimos reter, não é só a água que 

cai de cima que dá as condições atmosféricas Eu acho que a água é um bem 

essencial mas que deve ser de todos e para todos. ---------------------------------------

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

António Santos. E depois o senhor Francisco Lopes, assiste-me o direito de 

defesa, ofendeu a minha dignidade e a minha honra. Em matéria de política não 

se pode pensar que cada caso é um caso. Não. Ou tomamos medidas, que 

abranjam a estabilidade que toquem na generalidade as populações, ou se 

estamos aqui a pensar que cada caso é um caso, então nunca mais tomamos 

medida nenhuma. Se pensarmos, eu sei meu caro amigo Francisco Lopes, que 

Argozelo sangra pelas galerias, eu conheço trabalhei lá treze anos, lamento isso, 

lamento que na altura não se tivessem tomado as medidas adequadas para que 

isto hoje não acontecesse, mas aconteceu. Se calhar há pessoas que benefi-

ciam com isso hoje, que têm aquelas hortas que são a jusante, se calhar benefi-

ciam obviamente. Aquela zona beneficia, aquilo que está a montante não natu-

ralmente é obvio. Mas como vi pelos acenos do meu amigo Francisco Bruçó, 

dizia ele, não quero induzir lá em baixo, e há que ter em consideração que a 

água que consumimos, em Bragança já tomaram essas medidas, de há uns 

anos a esta parte, há já conseguimos a água com que se regam os jardins, 

como se regam os jardins, não têm custos, mas outras águas, estas são outras 

águas navegando noutras águas, são mais turvas, e eu em águas turvas não 

navego. Navego em águas cristalinas, transparentes é a água que eu bebo que 

eu consumo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Francisco Bruçó. A não ser tomadas pela Câmara municipal de Vimioso e venho 

defender a minha dama porque sou totalmente de acordo com aquilo que o 

António Santos disse e não muito de acordo com o que o Francisco disse, já 

discutimos isso pessoalmente e venho agora aqui manifestar a minha opinião. É 

assim durante muito tempo em Vimioso não houve controle absolutamente 

nenhum sobre águas. O António regava, virava o contador ao contrário, o Joa-

quim tirava o contador para regar, o Manuel gastava cinquenta metros de água e 
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pagava três, era assim um pouco pela cara do cliente, era assim um pouco pela 

amizade que se tinha, ó pá depois quando derem por ela dás uma marrada no 

contador que eles depois põem-te cã um novo a zero. Felizmente esta Câmara 

há aproximadamente dois anos olhou para o reforço da água no concelho de 

Vimioso. E ao olhar para o reforço da água no concelho de Vimioso, o primeiro 

estudo que fez foi pedir à empresa que faz o tratamento da água, e dizer-lhe 

assim: quantos metros cúbicos vocês tratam? E o engenheiro Pinto da AGS 

trouxe um documentozinho e disse assim: nós tratamos um milhão de litros por 

dia, depois a Câmara chegou à informática e disse-lhe assim: façam aí uma 

média de quanto se gasta ou quanto se paga por dia. E os dados da informática 

foram de um milhão pagavam-se uns cem mil, estou a falar em números mas 

são muito parecidos com aquilo que eu estou a dizer. Então a Câmara chegou a 

uma conclusão, ou esperem aí, trata-se um milhão e só se pagam cem mil. O 

resto gasta-se em regas, não de forma alguma, não pode ser, então a Câmara 

tomou medidas nesse sentido. E bendita a hora em que a Câmara contratou 

uma empresa, por acaso até foi a AGS que ganhou o concurso, para fazer a 

leitura e a cobrança da água. A Câmara fez a chamada leitura zero, ou seja pós 

os contadores todos com a leitura que tinham naquele dia, a leitura inicial, e o 

quê que se verificou. Verificou-se que as duas primeiras cobranças uns pagaram 

seiscentos, outros setecentos, outros quinhentos, outros novecentos, dois mil 

euros, porquê, porque se esqueceram que agora isto já ia a piar fino. O que se 

passa é que a nossa população tem muito maus hábitos no consumo da água, 

este é o principal problema. E se calhar a água que existe neste momento em 

Vimioso e está a ser tratada em Vimioso é suficiente para garantir, provavelmen-

te poderá falar-se em reforço, para garantir que mais água pare em Vimioso, já 

que passa tanta água por Vimioso que pare mais alguma. Mas se calhar a água 

que está a ser tratada, eu lembro-me de lhe ter ouvisto dizer ao engenheiro da 

AGS um dia o seguinte: em Vimioso gasta-se três vezes mais água per capita 

que na cidade de Bragança, e eu quando ouvi dizer isso ao engenheiro Pinto 

fiquei abismado, e eu disse assim, não pode ser, e diz-me ele ó Francisco os 

dados estão aqui. Eu tenho os dados de Bragança e tenho os de Vimioso, que 

ele também é responsável por Bragança. Gastam-se três vezes mais porquê? 

Porque era o que dizia o meu amigo Tony na Praça da Sé não há hortas, e em 

todas as aldeias há. E compete a todos nós que somos membros desta Assem-
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bleia e aos Presidentes de Junta em particular falamos com os pobres, com os 

carenciados e dizer-lhe assim: olhe tia Maria você quando vai lavar a colcha à 

porta de casa, não abre a torneira e molha a colcha e esfrega a colcha com a 

torneira a correr, e depois vira a colcha com a torneira a correr, e depois traz a 

colcha para cima com a torneira a correr. E depois quando vamos ver já a água 

vai duas ruas mais abaixo, porque era isso que as nossas mães e as nossas 

avós faziam. Não pode. Um dia em minha casa eu disse-lhe à minha filha, tu 

quando lavas os dentes deixas a torneira a correr, diz ela eu deixo, mas a partir 

de agora não o podes fazer. Isto era um exemplo que eu aqui queria trazer, para 

todos nós pensarmos nisso seriamente. A principal preocupação que nós temos 

de ter é poupar água da torneira, porque não me venham dizer que cinco mil 

litros de água, que custam dois euros e meio é muito dinheiro. Não me venham 

dizer que quinze mais cinco vinte, mil litros de água que são vinte metros cúbi-

cos, vinte mil litros de água, custam dez euros, por amor de Deus. Nós temos é 

que mudar os hábitos do consumo de água, é daí que parte e pedia a todos os 

membros que estão aqui para reflectirem sobre isso. Porque eu acho que é por 

aí que temos de ir porque é extremamente importante. ----------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. Nós temos as capta-

ções evidenciadas, e aquela que tem vindo a público já alguns anos como disse 

o António Santos. Foi por essa razão que este assunto foi colocado na última 

sessão da Assembleia, como gestão prévia para suscitar o debate. Eu devia ter 

introduzido outra vez o elemento fazendo referência às alterações verificadas. 

Pois a explicação dada pelo senhor Presidente da Junta de Vimioso, a racionali-

dade e a eficiência dos serviços da água, e de uma maior aproximação entre 

água produzida, e água efectivamente paga, concluímos que havia melhorias 

muito significativas no funcionamento dos serviços. De facto a água consumida 

estava a ser paga. Atendendo às circunstâncias entendemos bem beneficiar as 

famílias mais numerosas, permitir-lhe um consumo de água desde que racional 

mais barata. Alteramos o escalão principalmente o segundo escalão que iria de 

seis a dez metros cúbicos de zero oitenta cêntimos, e passou de seis para quin-

ze metros cúbicos aos mesmos zero oitenta cêntimos. Mas dando cumprimento 

a este desiderato de ajuda a famílias numerosas porque também essas se não 

forem racionais a partir daí pagam a água muito mais cara. O objectivo foi este. 

Dado que está a questão levantada da água consumida e da água efectivamen-
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te paga, nós todos não podemos esquecer no nosso concelho que nenhuma 

IPSS paga água. E que os últimos resultados por nós obtidos após colocar con-

tadores em cada IPSS são milhares e milhares metros cúbicos de água que a 

Câmara gratuitamente fornece às instituições particulares. É água consumida e 

no entanto não é água paga, não entra no sistema contabilístico. Eu acabei de 

dizer que está a ser contabilizada. É contabilizada porque todas as instituições 

têm neste momento um contador onde periodicamente é feita essa mesma leitu-

ra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra a senhora deputada Levinda Penedos. Eu vou ser muito 

breve. É só para dizer que estou inteiramente de acordo com o que aqui foi dito 

quanto à água, que é um bem essencial já todos sabemos há muito tempo. Ago-

ra é assim: eu de Inverno ainda consigo beber a água, de Verão não consigo 

beber a água, queria saber se será uma questão de haver falta e por mais trata-

mento. Porque em Lisboa que é uma cidade eu bebo perfeitamente a água da 

torneira. São se calhar outras terras não haverá tanta agricultura, não sei o que 

se passa. O ano passado foi um desastre porque até profissionalmente havia 

pessoas que iam trabalhar e não tinham água para lavar as cabeças, e saía com 

muito lodo. Penso que isso também é importante. Só isso o sabor dela, e o facto 

de evitarem, os cabeleireiros nomeadamente, eu fui lá e não me puderam lavar a 

cabeça porque a água saía castanha. ---------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Relativamente às intervenções 

que foram feitas, de facto nós temos que ser muito racionais no uso da água, 

está a haver melhorias nesse aspecto, mas obviamente que ainda há discrepân-

cias entre a produzida e a água efectivamente paga. Mas a preocupação do 

senhor Presidente da Junta de Vilar Sêco nós colocamos exactamente os conta-

dores nas IPSS”S para saber a água que lá é consumida, nós sabemos que não 

é paga mas sabemos que foi consumida. Mas as Juntas de Freguesia que eu 

saiba ainda nenhuma tem contadores. A Câmara também não tem contadores e 

também gastamos água. Essa discrepância existe, e a própria AGS nos diz que 

o ideal é pôr contadores em todos os locais onde é consumida, inclusivamente 

nalguns dos jardins. Agora que nós conseguimos melhorias significativas, con-

seguimos, e hoje as leituras estão a ser leituras reais e efectivas está isso a 

acontecer. Relativamente à questão da água levantada pela senhora deputada 

Levinda Penedos, em trezentos e sessenta e cinco dias do ano, que apareçam 
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cinco ou seis com problemas acho que o resultado é muito bom. O que aconte-

ceu nessa altura foi resultado de intervenções, de obras na vila que provocaram 

introdução nas redes e alguma perturbação. Porque se nós formos ver os dados, 

nós somos fiscalizados pela Delegação de Saúde pelo menos em Bragança 

pelas análises, as análises muitas vezes vêm más, porque tem a ver com fonta-

nários públicos, tem a ver com outras situações, e raramente em casas particula-

res. Porquê? Porque nós, por exemplo a AGS sugeriu quando elas eram aqui 

por Vimioso as recolhas, fossem feitas as recolhas no mesmo momento, porque 

o acto da recolha também é importante. Mas os dados que nós temos de todas 

as instituições, quer de saúde quer do próprio Ministério no caso concreto do 

ESAR e do IAAR em Vimioso, e isso veio no correio da manhã, é das melhores 

águas do país e da região de Trás-os-Montes. Isso está publicado no correio da 

manhã. Portanto o que eu estou a dizer esses dados do jornal são dados das 

instituições públicas. Não se inventou. O que eu quero dizer é que as análises 

que nós fazemos, é evidente que quando há uma ruptura e ela não é imediata-

mente socorrida ou porque há problemas na reparação disso, nós sabemos que 

há problemas e muitas vezes imediatamente vamos fazer técnicamente purgas 

na rede para que não entre exactamente essa perturbação na rede. Mas tam-

bém sabemos que muitas vezes pessoas têm perturbações nas casas porque, e 

já apelamos a muitas delas, e uma vez tivemos aqui uma pessoa a reclamar de 

viva voz e que ia para a comunicação social, e sabe qual era o problema? A 

água do furo dela é que estava a conspurcar a água da rede. Eu não estou a 

dizer que tem furo, está a apontar situações pontuais que são situações pontuais 

porque em regra geral é a água do concelho de Vimioso ser água boa, está aqui 

o Centro de Saúde, está a Escola estão outros, e há alturas em que de facto há 

problemas, e esses problemas prendiam-se muitas vezes com a seca e com a 

necessidade de introduzir maior intensidade no tratamento e obviamente que 

essas questões ultrapassam-nos. Mas em termos de análise e isso podem ver 

os dados todos e consultá-los, a água de Vimioso, eu diria que é mais de noven-

ta por cento é água de boa qualidade para consumo humano, senão não podia 

ser de outra forma. ---------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado José Carlos Gonçalves. Eu por acaso 

sou uma das pessoas que não consumo água da rede para beber. Vou a Avela-

noso ou a S. Joanico buscá-la ou a fonfria. Normalmente em regra geral é isso 
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que faço. Agora que ela é óptima para o resto para as actividades domésticas 

sem dúvida, não há razão nenhuma de queixa. Devido ao sabor eu não consu-

mo. Agora realmente há abuso, tem havido e haverá sempre infelizmente, e há 

várias formas de controlar esses abusos, fiscalizar eventualmente. Agora nós 

aqui ao aprovar o aumento de algumas taxas e alguns escalões estamos de 

certa forma a contribuir para quê. Se calhar para o endividamento de algumas 

pessoas. Neste momento vivemos o momento da crise, aumento dos combustí-

veis está-se a prever que vá aumentar o gás a despesa disto facturas e isso tudo 

estamos a contribuir para mais um pequeno aumento. Mas tudo junto tudo 

somado. Eu sei que os escalões estão a ser actualizados. Senhor Presidente da 

Assembleia eu retiro a minha intervenção. ---------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João. Era para não intervir 

hoje, mas queria antes de mais nada e foi um bocadinho na sequência ali do 

meu colega José Carlos que lhe ficou muito bem esta retirada de intervenção, 

porque quando admitimos os erros também somos homens e também devemos 

ser louvados por isso. Mas embora alguns cometam os erros na mesma, eu 

retiro, mas pronto cada um fica com a sua opinião. Eu queria manifestar aqui 

antes de mais nada, dar os meus parabéns, não é por ser do meu partido, mas é 

porque tem sido dado enfâse nos vários órgãos de comunicação social a estrutu-

ra que a Câmara está a montar, o desenvolvimento que está a fazer e a presta-

ção de contas que está aos olhos de toda a gente. Felizmente ao fim de dez 

anos, fomos aprendendo todos que devemos contribuir um bocadinho para que 

a imagem do concelho esteja a ser ou felizmente começa a ser um virar de pági-

na. A prova disso neste momento é a Câmara não ter dívidas a curto prazo. Eu 

sei em que ponto estou mas é só para fazer a introdução do resto isto vem tudo 

na mesma sequência e esta boa gestão prende-se também com a gestão da 

água. E no que dizia o meu amigo António Santos e primo, que hoje parece que 

também está a navegar noutras águas felizmente. Estas águas boas em que 

estamos todos a navegar, duma vez por todas tomamos a consciência que 

temos de ir poupando, e não vai ser só na água vai ser em tudo. Felizmente que 

o nosso país por um lado é mau que esteja a passar a crise que está a passar 

mas, vai-nos habituar a todos a poupar um bocadinho. Isto para irmos efectiva-

mente ao ponto final que é a água. Como sabem há quem diga que é da água 

que nasce tudo, e é da água que tudo provém, e é da água que nos faz susten-



 26 

tar de certa forma. Porque podemos viver sem comer mas sem água não temos 

hipótese. Isto queria eu dizer também que botar ementa nalgumas bocas ou 

algumas opiniões menos fundamentadas dizem que a água cresceu em Vimioso. 

Eu não entendo isso, vejo na Escola, cresceu em termos de pagamento, de taxa. 

Porque esta medida da Câmara penso que é a medida mais social em termos de 

consumo da água. Agora eu gostava de deixar aqui o repto à Câmara e às 

autarquias locais e às Juntas de Freguesia, que já aqui alguém falou, que se 

tente junto do Governo que nos deixem fazer mais represas, mais açudes, mais 

charcas porque só assim é que podemos alterar também o nosso ecossistema e 

também criar condições para que a água seja um bem essencial. --------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Alguém mais quer 

intervir? Passaremos à votação. Ponto dois ponto oito – Alteração ao Regula-

mento de Abastecimento de Água no concelho de Vimioso. Alguém vota contra? 

Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Alguém se opõe que seja apro-

vado em minuta? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade em minuta. O 

ponto dois ponto nove e o ponto dois ponto dez serão discutidos em conjunto. ---
------- Ponto Dois Ponto Nove) – Apreciação e Votação do Relatório de Ges-
tão do ano 2011 da “ Vimioso 2003” – Actividades Artesanais e Turísticas 
de Vimioso, EM. ------------------------------------------------------------------------------------ 
------- Ponto Dois Ponto Dez) – Apreciação e Votação do Relatório e Parecer 
do Fiscal Único e Certificação Legal de Contas da “ Vimioso 2003” – Acti-
vidades Artesanais e Turísticas de Vimioso, EM. --------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Relativamente à Empresa 

Municipal como podem constatar pelo relatório, ela continua a exercer a sua 

actividade a exemplo dos anos anteriores, fundamentalmente na organização de 

alguns eventos de promoção do concelho, colaborando também com as Juntas 

de Freguesia nalguns eventos que elas próprias promovem, na exploração das 

piscinas municipais, na organização de eventos como disse e na promoção do 

artesanato, prova disso é que estamos novamente representados na Expo Trás-

os-Montes, como temos estado representados noutras serpantes de promoção 

do artesanato, e do próprio concelho que temos aproveitado para esse efeito. 

Como sabem fala-se de uma nova lei para as Empresas Municipais, não sabe-

mos se a nossa empresa municipal, em função desse novo quadro legislativo se 

manterá ou não. De qualquer das formas nós assumimos que a empresa muni-
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cipal tem algumas receitas, ainda que muito parcas, mas as actividades que não 

são desenvolvidas pela empresa municipal, o resultado fidebek que nós temos 

tido, é que tem tido sucesso. E obviamente que realizadas pela Câmara Munici-

pal não significa que não tivessem. Mas a facilidade de agilidade de procedimen-

tos pela empresa municipal facilita muito este trabalho. Além disso como podem 

ver nos relatórios é que enquanto a Câmara Municipal não pode em termos 

financeiros, não pode pedir a devolução do IVA de determinados gastos a 

empresa municipal pode-o fazer, e isso significa que poupamos algum dinheiro. 

Hão-de reparar aí no parecer do fiscal do ROC e no próprio relatório, há aí uns 

dezasseis mil euros, parecem de discrepância, não há discrepância, isso tem a 

ver com o orçamento da Feira de Artes e Ofícios e Sabores, em que a Câmara 

Municipal inicialmente faz a transferência de uma determinada verba para cobrir 

logo as primeiras despesas, e só depois das contas finais transfere o restante. E 

esse restante eram cerca de dezasseis mil euros. O que acontece é que a 

Câmara e uma vez que a empresa municipal ainda tinha dinheiro em caixa, não 

o transferiu mas devia-o ter feito. Porquê? Porque nas contas da empresa muni-

cipal, foram considerados esses dezasseis mil euros. Essa situação já está regu-

larizada, a Câmara Municipal já deliberou transferir os dezasseis mil euros para 

a empresa municipal e portanto toda a situação fica regularizada. E nós a bem 

do concelho e do sucesso que as actividades têm tido, esperemos que a empre-

sa municipal porque não tem qualquer empréstimo, exceptuando porque a isso 

fomos obrigados, aquando da inspecção tem um administrador que tem um 

vencimento de um administrativo e portanto as despesas da empresa municipal 

em termos de pessoal é só essa. Porque todo o pessoal que depois trabalha 

com a empresa municipal, são funcionárias da Câmara, ou seja, no quadro de 

pessoal da empresa municipal há zero funcionários. Portanto não tem qualquer 

despesa em termos de pessoal, apenas o tal administrador que tem feito tam-

bém um excelente trabalho na empresa municipal. ----------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Alguém quer intervir? 

Passaremos à votação. Ponto dois ponto nove – Apreciação e Votação do Rela-

tório de Gestão do ano de 2011 da “ Vimioso 2003” – Actividades Artesanais e 

Turísticas de Vimioso, EM. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado 

por maioria. Alguém se opõe que seja aprovado em minuta? Alguém se abstém? 

Aprovado por unanimidade em minuta. Ponto dois ponto dez – Apreciação e 
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Votação do Relatório e Parecer do Fiscal Único e Certificação Legal de Contas 

da “ Vimioso 2003” – Actividades Artesanais e Turísticas de Vimioso, EM. 

Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por maioria. Alguém se opõe 

que seja aprovado em minuta? Alguém se abstém? Aprovado em minuta por 

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

------- Ponto Dois Ponto Onze) – Conhecimento das “ Regras Aplicáveis à 
Assunção de Compromissos e aos Pagamentos em Atraso – Artigo 15º da 
Lei nº8/2012 de 21 de Fevereiro. --------------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. É do conhecimento de 

todos nuns com maior objectividade do que noutros pelo facto de ser um assunto 

que está sempre presente, ou tem estado presente nos últimos meses. Em 

Fevereiro foi publicada a denominada lei dos compromissos e dos pagamentos 

em atraso. Face à situação económica das entidades públicas quer da adminis-

tração central, regional e local, entendeu o Governo, neste caso a Assembleia 

da República, limitar a actuação das entidades públicas. Alterando o procedi-

mento quanto à aquisição de bens e serviços. Se no momento anterior no mode-

lo anterior a aquisição de bens e serviços era independente da verificação da 

existência ou não de fundos disponíveis, a partir de agora a aquisição de bens e 

serviços, está, existe a prévia verificação orçamental o mesmo quer dizer dinhei-

ro com os disponíveis para efectuar os pagamentos. Sob pena de haver nulidade 

na prática do acto. Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso. Dos 

pagamentos em atraso, obviamente que esta limitação para a assunção de 

novos compromissos tem este objectivo, pagar previamente, agir no sentido 

previamente pagar tudo aquilo que é considerado pagamentos em atraso, que 

são dívidas superiores a noventa dias. Ainda não há uma imunidade quanto à 

política desta lei, quanto à forma de os serviços técnicos darem cumprimento ao 

estabelecido nesta lei, sendo certo que a regra geral é esta. A realização de 

despesas está condicionada à existência de fundos em receitas disponíveis na 

data do vencimento da despesa. Esta é a regra. Ainda hoje foi publicada a reso-

lução do Conselho de Ministros quarenta e quatro de dois mil e doze de vinte de 

Abril que diz assim: no que respeita à regularização dos pagamentos em atraso, 

dever-se-à ter em conta os seguintes critérios: a prioridade na regularização dos 

compromissos em atraso, deve aumentar com a maturidade, ou seja, pagamen-

tos em atraso à mais tempo devem ser pagos em primeiro lugar. Segundo, a 
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eventual existência de custos associados aos pagamentos em atraso traz os 

juros de mora. c) o risco da evidência jurídica contra entidades públicas que 

possa acarretar custos acrescidos para o Estado. A última alínea, as conse-

quências económicas sociais que possam decorrer da não regularização dos 

pagamentos, nomeadamente o eventual risco da compatibilidade da actividade 

do fornecimento de bens e serviços. Lei dos compromissos à assunção de com-

promissos, existe em excesso de receitas, os pagamentos em atraso, este con-

ceito aparece posterior mas é aquele que se pretende defender primeiro efectuar 

pagamentos em atraso, e depois assumir novos compromissos. Na sequência 

da entrada em vigor desta lei, as entidades públicas em concreto as Câmaras 

Municipais, devem registar um sistema de controlo de alto dos fundos disponí-

veis no início de cada mês e todos os compromissos terão obrigatoriamente de 

ter um número atribuído pelo mesmo sistema de forma assente considerados 

válidos sob pena de nulidade. Em cumprimento desta norma, a Câmara Munici-

pal de Vimioso identificou em declaração emitida para o efeito de forma indivi-

dual de todos os pagamentos e recebimentos em atraso a trinta e um de 

Dezembro do ano anterior. Como resulta dos documentos que vos foram envia-

dos, os encargos assumidos e não pagos a esta data tinham o valor de sete mil 

e cinco euros e noventa e quatro cêntimos. Em resultado de uma factura da AGS 

e de uma factura da EDP cuja data de vencimento seria em quatro ou cinco de 

Janeiro de 2012 cujo pagamento foi efectuado imediatamente. Mas descreve 

também esse documento da divisão financeira, os pagamentos em atraso dou-

tros municípios para com o município de Vimioso, nomeadamente do município 

de Bragança, e do município de Miranda do Douro. Relativamente ao funciona-

mento à reparação do funcionamento do canil. O município de Bragança devia à 

data treze mil duzentos e sessenta e três e sessenta e seis cêntimos ao municí-

pio de Vimioso o de Miranda do Douro trinta e nove mil seiscentos e doze euros 

e dez cêntimos. Mas esta disposição legal publicada a dar conhecimento destes 

elementos, o senhor Presidente da Câmara assinou as declarações necessárias 

ao envio para a Direcção Geral das Autarquias Locais. Pretende-se desta forma 

dar-se cumprimento a essa disposição legal e levar ao conhecimento desta 

Assembleia Municipal o estipulado na lei supra referida. Este tema é apenas 

para conhecimento da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carção, 
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António Santos. Ora aqui está uma boa lei que impõe boas regras. E impõe boas 

regras porque nós já há muito tempo, cerca de um ano dois anos no Instituto da 

Segurança Social aplicamos esta regra. Esta regra é uma boa regra, porque não 

é igual aquela que nos tirou o décimo terceiro mês e o subsídio de férias, não, 

esta lei impõe regra que evita sobretudo, por um lado combate a corrupção por 

outro lado evita o endividamento exagerado das autarquias. Porque como 

sabem há autarquias falidas. Vocês sabem que o Estado é o principal devedor 

deste país. O Estado é o principal provocador de falências deste país. Vocês 

sabem que no IP4 várias empresas foram à falência, porque o estado não pagou 

e não paga, e o empreiteiro não pagou ao subempreiteiro, é tudo uma subem-

preiteirada. As obras para serem executadas, vocês sabem e este critério deve 

ser transferido para as autarquias, quando queremos comprar alguma coisa para 

nossa casa, devemos primeiro saber se temos dinheiro por um lado e por outro 

se temos algum crédito. Mas algum crédito também calma aí senão estávamos 

despidos e descalços. Portanto estas duas questões também têm que ser salva-

guardadas pelas autarquias. Há que saber se têm dinheiro para pagar a quem 

faz os trabalhos, a quem fornece os serviços a quem fornece os produtos. É 

necessário que estas regras sejam implementadas, e depois que seja deliberado 

o pagamento, e só é possível deliberar o pagamento havendo cabimentação da 

despesa prévia. Portanto aqui está uma boa lei que impõe boas regras. Eu sou 

sincero não me custa nada e tenho imenso prazer em apoiar boas causas, mas 

também tenho a dizer que não tenho provocado más causas. Esta é uma lei 

provocada por boas causas e que tem bons objectivos espero bem que eles se 

cumpram. Agora passa a não haver que ninguém exija de uma autarquia depois 

obras eleitorais, as obras eleitoralistas acabam aqui mais ou menos, as obras 

eleitoralistas têm os dias contados. Esta é uma lei que se calhar recebe mais os 

partidos da oposição do que os partidos dos poderes. Ma esta lei é sobretudo 

uma lei que vai trazer mais poupança, do que aquela que me roubou o décimo 

terceiro mês e o subsídio de férias. O endividamento das Câmaras também 

conta para cálculo do défice. Não foge nem é posto de parte, é desta que nós 

temos que assumir que temos que pagar, por isso nos socorremos da Troika. 

Não está em causa nós termos alguma influência sobre isto sob a forma como 

vai ser colocada ou legislada mas temos o direito de nos pronunciarmos, e com 

toda a sinceridade aposto muito nisto porque está em causa comportamentos 
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que podem conduzir a más situações se controlássemos assim. ----------------------

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

lhos, Sérgio Pires. Essa lei não sei, também se aplica às Juntas de Freguesia, 

nesse caso as juntas de freguesia também terão que informar à DGAL juntamen-

te da plataforma as despesas ou qualquer obra que a junta terá que especificar. 

Porque as juntas têm as suas obras em termos de orçamento, e convinha que 

fossemos informadas no sentido de não cometer ilegalidades. Em relação à lei, é 

uma lei que visa acabar com determinados excessos em relação às Câmaras, e 

penso que não há nada a contestar agora era importante que fossemos informa-

dos e devidamente esclarecidos as juntas de freguesia porque geralmente 

somos os que temos menos capacidade de receber determinadas leis e que 

fossemos devidamente informados. ----------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. Eu só queria dizer ao 

senhor Presidente da Junta de Carção que eu sou um pouco ao contrário do que 

ele estava a pensar, acho que esta lei é uma lei que nos vai limitar e que vai 

estar contra o poder local. Eu acho que devia ser o próprio poder central e o 

Estado que devia dar o exemplo, as dívidas das autarquias em relação às dívi-

das do estado são uma pequena minoria. Isto é de facto um ataque ao poder 

local. Nós a nossa Câmara estamos aqui a trabalhar e a gerir há dez anos e a 

nossa Câmara felizmente está com uma situação financeira boa. E estamos a 

ser tratados de uma forma em relação a outras Câmaras, e que não devíamos 

estar a ser tratados dessa forma. Os indivíduos que fizeram esta lei são os depu-

tados da Assembleia, foram de facto aqueles que limitaram os mandatos aos 

Presidentes de Câmara, e foram os que perderam as eleições nas Câmaras e 

foram para a Assembleia. Portanto esta lei é de certa forma um ataque ao poder 

local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Relativamente a esta lei o 

senhor Presidente da Junta dizia que era por boas causas, as causas são más o 

objectivo é bom, o que levou esta lei que são as causas, foi exactamente a má 

gestão. O município de Vimioso em mais de noventa por cento, vive das transfe-

rências do orçamento de Estado. E nós temos tido o cuidado de não dar o passo 

maior que a perna, e por isso terminamos o ano de dois mil e onze sem dívidas 

a curto prazo. Nós não devemos a ninguém a não ser à banca os empréstimos 

que contraímos, para executar obras financiadas por fundos comunitários, e para 
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os quais não tínhamos capacidade financeira suficiente para corresponder com a 

comparticipação nacional. E portanto a lei dos compromissos a nós particular-

mente vai-nos afectar obviamente, mas não nos vai afectar tanto se continuar-

mos a gerir como geríamos. Mas vai-nos afectar exactamente porque não temos 

no momento a disponibilidade financeira que outros podem ter, porque não 

temos as receitas próprias suficientes para a ter. Estamos sempre dependentes 

de terceiros. E portanto muitas vezes não podemos executar determinada obra 

ou determinada actividade prevista em plano, exactamente porque temos que 

esperar que haja essa disponibilidade. Mas nós sabemos que temos essa dispo-

nibilidade. Por exemplo. Faz sentido que tendo nós financiamento para uma 

determinada iniciativa, esse financiamento só se considere depois da factura 

paga. Se eu sei que oitenta por cento é pago por fundos comunitários deviam 

considerar. Só espero é que os dos fundos comunitários não demorem dois e 

três meses a ressarcirmos, porque senão nós ficamos sem capacidade para 

fazer outras coisas, e é um ataque ao poder local, e à acção dos executivos. 

Porque no município de Vimioso há três órgãos, há a Assembleia Municipal, há a 

Câmara Municipal e há o Presidente da Câmara, é que o Presidente da Câmara 

em si mesmo é um órgão. E quando foi eleito e quando se candidatou, candida-

tou-se em função de determinadas regras que existiam. Então agora o Presiden-

te da Câmara para autorizar o pagamento da abertura de uma vala para uma 

fuga de água, tem que levar o pagamento à reunião de Câmara. Mas agora tem. 

Isto é desconfiar do poder local. Isto é uma desconfiança, e é o meu partido que 

está a fazer isso. Eu gostava era que os membros do Governo, cumprissem 

primeiramente eles isto, porque como bem disse o senhor Presidente da Câmara 

há bons autarcas há maus autarcas, há bons Presidentes de Junta há maus 

Presidentes de Junta. Eu tenho visto agora o senhor Ministro Relvas muito preo-

cupado com nas intervenções que faz em dizer que há bons gestores nas autar-

quias, mas ele já disse o contrário antes, estão a ver. O que significa que os 

Presidentes de Câmara os autarcas, estão a ser os bodes expiatórios disto. Não 

são, são os Presidentes das empresas do Estado, que gastaram de uma forma, 

foram os parques escolares e outras coisas parecidas, esses é que arruinaram o 

país, e CP e REFER e essas coisas todas. E agora o nosso concelho que 

depende da acção da Câmara Municipal, quer o comércio local, quer as institui-

ções, ficamos limitados na nossa acção. E portanto não aceitamos, que se tome 
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a floresta pela árvore ou que pague o justo pelo pecador. E a verdade é que 

para municípios com menos capacidade financeira a sua acção fica de alguma 

forma comprometida. Nós como demonstram as contas deste ano, não estamos 

preocupados com a tal obra eleitoralista, tanto é que no ano das eleições foi o 

ano que tivemos menor execução do plano. Portanto estamos à vontade para o 

dizer, e também acho que as pessoas já não vão pelas obras eleitoralistas, vão 

exactamente, porque as pessoas são inteligentes e vão exactamente pela 

noção, pela avaliação que fazem de quem se candidata, sejam eles quem forem. 

Não é a questão da obra eleitoralista é a questão do ataque ao poder local, e de 

uma política centralista que está a ser levada a cabo em Portugal. Isto vai ser 

tudo controlado a partir de Lisboa. E esquecendo-se de quem paga impostos, 

não pagam só os que estão Lisboa, pagam todos que estão pelo território portu-

guês. Isto vai ser grave os autarcas estão obviamente indignados com tudo isto, 

embora tenha havido algumas melhorias na lei, há algumas melhorias. Com-

preendemos que o país está numa situação difícil, mas não é só desta forma 

minimizando ou dificultando a acção dos autarcas que as coisas se resolvem. 

Porque eu estou muito preocupado depois com o dinamismo local dos conce-

lhos. Estou muito preocupado com isso, e de facto se há autarquias que geriram 

mal, então legisle-se para essas, essas é que têm de ter regras próprias, e é 

muito fácil, só fazendo as transferências do Estado quando vocês pagarem. 

Você tem dívidas de dez, eu ia transferir quinze, só lhe transfiro cinco, vou eu 

pagar as outras dívidas, e pronto, é muito fácil, e depois já sei que só tenho 

cinco para gerir. Então e agora quem cumpriu com tudo, também vai com isto, e 

espero que durante este ano não venham mais cortes na transferência do orça-

mento de Estado porque já foram o ano passado e já previstas para este ano, ou 

seja, o município de Vimioso está a trabalhar com um orçamento relativamente 

às transferências do orçamento de Estado menor do que o de dois mil e nove. E 

isto vai comprometer exactamente muitas solicitações a todos os níveis da ges-

tão autárquica que ainda não estão feitos. ---------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Aníbal do Rosário. Eu quase que 

podia prescindir da minha intervenção, acho que está respondida pelo Dr. Jorge, 

mas também queria como diz o António Santos, calado custa-me senão dá-me o 

sono falar um bocadinho. E queria chamar a atenção para uma coisa. A lei é 

cega, realmente a nossa Câmara é exemplo do que as outras Câmaras deviam 
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ter feito. Não dever nada, pagar a tempo e horas, mas muito bem que já foi dito. 

O Estado é o principal devedor, mas como não deve ser o Estado o principal 

devedor se o parque escolar por exemplo aumentou quatrocentos por cento da 

obra adjudicada inicialmente no Governo anterior. Como pode pagar? Não sei se 

estão a ver. E então a razão dos nossos cortes no décimo terceiro mês e do 

décimo quarto mês, é por causa da má gestão que o Estado teve anterior, que o 

Governo teve anteriormente, tinha de ser assim, não havia carteira que resistis-

se. Se não reparem, obras pequenas como o liceu de Bragança, por exemplo, 

com uma fachada fabulosa, com um quinto do dinheiro se podia restaurar, deita-

se abaixo e faz-se uma caixa de fósforos, que é horrível agora. Quem via e 

quem vê fica estupefacto, claro não havia carteira que resistisse. E como isto era 

permanentemente, horas megalómanas, e nós não somos um país rico tanto 

quanto eu sei. E então temos que fazer esta reflexão. E a lei realmente depois é 

feita cegamente, porque a autarquia de Vimioso, como o Dr. Jorge disse e muito 

bem, é exemplo. Paga a tempos e horas, não deve nada a ninguém, quando tem 

dinheiro faz obras. Nós já temos dito isso anteriormente aqui. Eu em minha casa 

não deito a minha casa abaixo, se eu só tenho metade do dinheiro para a cons-

truir, então só faço a restauração na minha casa, ou no telhado de uma vez ou 

no chão de outra, e no fim faço assim esta gestão. Tudo isto foi fruto de uma má 

gestão governativa que tivemos. Nós agora é que estamos a pagar as favas. 

Outra coisa, o Estado nestas circunstâncias pagando a tempos e horas o que ele 

deve, por exemplo, a nível de subsídios agrícolas é uma coisa louca, se calhar 

muita gente está a dever as rações, as farinhas e certos materiais para as suas 

explorações agrícolas, estou-me a referir ao nosso concelho mais concretamen-

te. Porque estava à espera de receber o subsídio e ainda não o recebeu, se não 

recebeu não pagou. E atrás disto é tudo uma cadeia de valores que depois cria 

esta situação ingrata em que todos nós vivemos. Porque hoje em dia muita gen-

te segundo me dizem os empreiteiros, dizem eu faço a obra mas tenho medo de 

não me pagarem. E ainda outra coisa muitos empreiteiros que eu tenho conhe-

cimento faliram porque sub empreitaram à empresa das construções escolares e 

agora faliu não pagou, essas pessoas tiveram muita gente que tiveram de man-

dar embora da construção civil, e ficaram eles arruinados. Se todas as Câmaras 

fizessem como a nossa se calhar podíamos viver todos melhor, e se calhar estas 

regras e estas leis que saem e nos afecta a todos, não teria sido necessário 
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fazê-las. Eu acho que já toda a gente falou nisto, portanto já é complementar 

mas de qualquer maneira queria reforçar que a nossa Câmara não esbanjou 

dinheiro, pagou dívidas, pagou os empréstimos que tinha a pagar e ainda recu-

perou cerca de noventa e três mil euros no seu orçamento. É muita coisa num 

ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado Miguel Vaz Pinto. Tenho aqui várias 

notas que fui apanhando já depois de me inscrever. Também o senhor Vice-

Presidente tem algum receio, realmente as coisas mudam todos os dias neste 

país, nos últimos três anos sobretudo, estamos sempre à espera, pensamos 

sempre pior do que isto já não pode acontecer, o governo seja este ou o ante-

rior, isso é irrelevante para a questão. Porque tendo nós um grande conjunto de 

serias dores por cima das nossas cabeças há muitas coisas de que não nos 

podemos surpreender. Falou no Ministro Relvas esse indivíduo é de facto uma 

personalidade. Relativamente às transferências para as autarquias isto só para 

vos informar, isto foi dito nas notícias e o Ministro Relvas gosta muito de falar, 

normalmente fala de mais. Aquela questão relacionada com a reforma adminis-

trativa, aquele brilhante comentário que esse senhor teve. O governo não assu-

me que os municípios têm de se fundir, seja hoje ou daqui a dois anos, o Gover-

no não quer assumir porque tem medo de afrontar os autarcas, eu entendo isso. 

Agora dizer que vai beneficiar os municípios que se juntem, em termos de trans-

ferências do Estado em detrimento dos outros, que se recusem a fazer isso e 

que não tomem essa iniciativa, é que acho que é grave. Uma pequena correcção 

senhor Presidente da Câmara, é evidente não é o caso não se aplica a Vimioso, 

Vimioso é um concelho tem quatro mil e quinhentos habitantes. Mas não é muito 

correcto dizer que as Câmaras no seu conjunto não são grandes responsáveis 

pelos problemas e pelas dívidas do país. Lembro um número geral que o INE 

lançou há pouco tempo e que não foi desmentido nem pela Associação Nacional 

de Municípios, nem pelo Governo, aliás o INE lançou um valor de dívidas no 

montante global das dívidas das autarquias no seu todo contribui muito pouco 

para esse bolo e ainda bem, mas estamos a falar de doze milhões de euros, isso 

é um número significativo. É evidente que nós olhamos para um número desses 

e sabemos que esse grande conjunto de dívidas é contraído sobretudo nas 

grandes Câmaras Municipais dos grandes centros urbanos, não é muito correcto 

dizer-se isso mas é evidente que Vimioso nesse conjunto tem a sua dívida mas 
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é evidente que é irrelevante quando comparado com outras Câmaras que é 

astronómico. Por exemplo Vila Nova de Gaia, Lisboa ou Porto, as grandes 

Câmaras Municipais. Isso é como tudo são mini governos. Responder ao depu-

tado Aníbal, isso dizer que todos os problemas do país só começaram com o 

engenheiro Sócrates, quase, exactamente. Só para lhe lembrar não sei se tem 

noção ou se tem memória histórica dessas coisas, mas aquele senhor que está 

ali naquele quadro e que foi Primeiro-Ministro tinha défices no orçamento do 

Estado de treze por cento e quinze por cento, para além de ter contribuído, Por-

tugal é hoje um país altamente especializado, é um país que vive dos serviços. 

Nós vivemos na zona mais remota do país, distrito de Bragança, é o exemplo 

mais perfeito do interior, do país que nós temos e em grande parte podemos 

agradecer àquele senhor. Em mil novecentos e noventa e dois assinou o projec-

to da PAC, basicamente foi pagar às pessoas para não produzirem. Portanto a 

partir daí não me venha dizer que é o Sócrates, o Sócrates cometeu muitos 

erros como cometeu o Santana Lopes, o Durão Barroso, o António Guterres, o 

Cavaco, Mário Soares, ó pá chega dessas coisas. Até parece que o parque 

escolar é uma novidade que cai sobre este país, mas os gestores das empresas 

públicas são dos dois partidos. É evidente que são um grande contributo, foi dito 

aqui pelo senhor Vice-Presidente a REFER, geriram mal, isso é para os tribunais 

não me a mim julgar, eu não sou juiz. Só para dizer que é evidente que o parque 

escolar, já chega, o grande responsável pelo estado geral do país foi só o enge-

nheiro Sócrates e isso e injusto de se dizer, sobretudo para os transmontanos. 

Podem dizer o que quiserem mas isto já está mais do que provado, está à vista 

de todos, se houve um governo que investiu neste distrito foi o Governo do 

engenheiro Sócrates. Ninguém lhe tira por todos os defeitos que possa ter, por 

todos os erros que cometeu, cometeu muitos, só não comete erros quem não 

faz, e portanto nesse aspecto acho que se cai no exagero e no repetitivo estar 

sempre a dizer as mesmas coisas. O meu motivo inicial para aqui vir foi preci-

samente prestar essa informação, do número que eu citei doze mil milhões de 

euros que o INE estima que as Câmaras o poder local no seu todo. Agora é 

indiscutível que o poder local, as Câmaras Municipais, Presidentes de Câmara 

foram sobretudo desde o vinte e cinco de Abril, os grandes agentes de desen-

volvimento que fizeram do país aquilo que é hoje o seu essencial. Isso é um 

contributo muito importante, portanto um número destes doze mil milhões de 
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euros bem é precisamente isso. Há Câmaras que cumprem, e há Presidentes de 

Câmara e outros Presidentes de Câmara porque isto são números ao longo dos 

anos que respondem a dívidas de curto, médio e longo prazo, também é sinal 

que houve Presidentes de Câmara muito irresponsáveis e acredito que grande 

parte desse valor doze milhões mil de euros são coisas que se fizeram, dívidas 

que se contraíram, não nos anos mais recentes, mas daí a dizer que a dívida 

das Câmaras não é assim susceptível para o total do país, acho que doze mil 

milhões de euros é dinheiro. ---------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra a senhora deputada Levinda Penedos. Eu concordo intei-

ramento com o que foi aqui dito, e quero dizer que sou assinante do Mensageiro 

de Bragança e sou uma mulher de fé. E neste momento eu vou-vos dizer só 

tenho fé numa pessoa, que é um grande homem, vamos todos ouvir falar dele, 

sobretudo os mais novos, nós temos um grande Bispo, um Bispo que tem a 

coragem de no primeiro postal de Boas Festas que manda aos cidadãos um 

poema de Natal do Guerra Junqueiro. Nós temos ali um homem e um Bispo e 

portanto espero que a vila de Vimioso faça um convite quando for na festa de 

Verão no sentido de termos esse homem, o que é preciso é ter esperança. Polí-

ticos há bons e maus. E termos esperança. Já chega de lavagem de roupa suja. 

Todos os Governos fizeram asneiras. ---------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. É só umas palavras 

relativamente ao que o senhor deputado Vaz Pinto disse, sabe que nós, eu disse 

que não havia dívidas. Aliás o que as Câmaras devem não é o valor que você 

disse. A REFER deve em todas as Câmaras do país. Desculpem estamos a falar 

em termos comparativos. E eu disse, logo que eu comecei a dizer o poder cen-

tral fui ver em primeiro lugar as dívidas deles, dessas empresas, e eu estou a 

dar-lhe o caso da REFER, deve mais do que todas as Câmaras, todas as trezen-

tas e trinta e oito Câmaras. Relativamente ao Primeiro-ministro anterior de facto 

ele fez a obra que fez, e não vamos discutir isso, se seria a obra que seria 

necessária. Mas em relação ao concelho de Vimioso só lhe quero dizer que nos 

enganou. Recordo a nossa estrada Vimioso/Outeiro que veio cá o senhor secre-

tário de Estado a enganar- nos. Relativamente à nossa mini-hídrica continuou 

igual, e portanto o nosso concelho está de facto muito queixoso nesse aspecto. 

Eu só estou a dizer aquilo que sinto por Vimioso. ------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Só acrescentar que os municí-
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pios por causa da lei dos compromissos, os municípios de facto devem esse 

valor, pode ser mais pode ser menos. Mas não se esqueçam que os municípios 

e inclusivamente o de Vimioso com anteriores executivos assumiu compromis-

sos que eram do estado central. Sabem quem comprou o terreno para o Centro 

de Saúde, foi a Câmara de Vimioso, e tinha que o comprar, porque senão o 

comprasse não o fazia. E há muitos municípios neste país, que têm dívidas 

também, que se formos contabilizar a falta de responsabilidade que o Estado 

teve para com os municípios, e para os municípios não deixarem cair as respon-

sabilidades que tinham para com os seus munícipes, assumiram eles as respon-

sabilidades como nós já assumimos aqui muitas. Nós já assumimos aqui res-

ponsabilidades que não eram nossas, eram responsabilidades do Estado Cen-

tral. É na Escola, é no Centro de Saúde, é nas Extensões de Saúde, quem é que 

assumiu esses compromissos sempre. Aliás nós uma vez aqui um deputado 

disse, que nós não devíamos estar, e tinha razão, porque não era a Câmara que 

tinha de estar a fazer obras na Extensão de Saúde de Argozelo. Mas se não 

fosse a Câmara quem é que as fazia. Mais uma dívida então para a Câmara, 

mais um compromisso para a Câmara. Porque muita da obra que foi feita pelos 

municípios, eles não tinham qualquer responsabilidade nela mas em defesa das 

suas populações, falo por Vimioso e por todos os outros independentemente da 

cor política, se não fossem os municípios a assumir essa responsabilidade, e 

digamos, passo o termo, a atravessarem-se essas obras não tinham vindo para 

os seus concelhos. Por exemplo, eu recordo o Estádio de Futebol, vejam bem 

isto, como é a questão da gestão. Nós inicialmente lançamos um concurso, que 

não previa os balneários nem as bancadas, isso queríamos nós depois fazê-lo 

com menos dinheiro recuperávamos um que lá estava, e achamos que ficava 

servida a população. Claro que assim está muito melhor. Só faríamos o relvado. 

Sabem o que veio logo dizer na altura o Governo por causa de regularização e 

tudo o mais, ou fazem quatro balneários ou não são financiados. Então Vimioso 

precisava de quatro balneários, e agora não fazemos o Estádio, temos que o 

fazer. É esta gestão dos nossos políticos, que estão em Lisboa, fundamental-

mente em Lisboa, que também vão de Trás-os-Montes e vão de todo o lado, 

mas depois às vezes parece que o ar os perturba um bocadinho. A verdade é 

esta. É que os municípios estão a ser, eles têm dívida, há bons autarcas e há 

maus autarcas, mas é a população que tem de decidir se quer os bons ou se 
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não quer, a população é que decide. Tal como há bons Primeiros-Ministros e 

maus Primeiros-Ministros, e a população depois escolhe se os querem continuar 

ou se não os querem continuar. Agora não podem é seja qual for o Governo, e 

até parece que sou da oposição ao Governo. Agora eu tenho de defender Vimio-

so que foi para isso que fui eleito, não tenho que defender o meu partido. Defen-

do quando concordo, quando não concordo critico e tenho sido um grande críti-

co. Porque eu acho que o municipalismo está a ser fortemente atacado. E se eu 

sou um grande defensor do municipalismo, eu sou mais defensor do municipa-

lismo do que da regionalização. Mas se não houver municipalismo que haja 

regionalização. Porque está mais do que provado que estamos no tempo de 

centralismo puro. Isto está a ser tudo decidido em dois ou três gabinetes de 

Lisboa e Bruxelas, centralismo puro. E isto vai ser o fim se há assimetrias no 

litoral e interior vai ter mais. Porque é quase intolerável que ainda não haja auto-

estrada no distrito de Bragança, porque não há mas já se paga portagem. Isto é 

intolerável. Seja qual fosse o Governo que fez isto. Estão a ver. E estas assime-

trias vão-se acentuar, a sangria do interior vai-se acentuar, seja para o litoral, as 

oportunidades também já escasseiam e lá também estão com muita dificuldade 

seja para o estrangeiro. Isto vai acontecer e nós começamos a verificá-lo por 

aqui, e em meios pequenos isto verifica-se. Agora as autarquias têm dívidas, 

têm, são responsáveis, são, têm a sua quota de responsabilidade. O problema é 

que as querem apontar como as principais responsáveis, aí é que está o pro-

blema. E não são as principais responsáveis, não são os Presidentes de Junta, 

na nossa autarquia nenhum tem dívidas, não são as Câmaras Municipais, na 

nossa felizmente as que temos estão perfeitamente controladas, e foram feitas 

para financiar projectos financiados pelos fundos comunitários. E portanto quer 

dizer, vir responsabilizar os autarcas, por tudo. Eu sei porque o deputado Miguel 

Vaz Pinto disse, ele tem toda a razão, é que os gestores da CP e da REFER são 

de um partido e são de outro, eles lá se entendem, nós já percebemos que eles 

se entendem muito bem. O problema é que querem continuar a defender-se, e 

quem são as vítimas de tudo isso é quem está no interior. Eu a título de brinca-

deira com vereadores e presidentes de outras Câmaras já disse ó pá só há uma 

solução, quase a título de brincadeira, mas às vezes pela brincadeira é que 

começam as coisas mais sérias, temos que fazer o PI que é o partido do interior, 

se os autarcas do interior se juntarem todos desde Bragança até ao Alentejo e 
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se fizerem um partido do interior se calhar a coisa treme, vão ter deputados para 

ir para a Assembleia da República, o problema é depois se vão para lá e come-

çam a fazer não sei o quê. Porque reparem a nossa região tem muita centralida-

de, tem muita centralidade com Espanha e com os demais, mas vamos conti-

nuar a ser vítimas disto, e teme que a estrada do rato fique na mesma, que a 

mini-hídrica fique na mesma, porque de facto somos de muito longe, temos cá 

pouca gente e há que defender a capital do império e império já não temos 

nenhum. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado Miguel Vaz Pinto. Senhor Vice-

Presidente folgo em saber que já encontrou algumas virtudes, regionalização é 

uma coisa que me agrada. Sim relembrando um debate eu tivemos há um ano 

ou dois. Mas é de facto sobretudo por isso que acabou de dizer. A austeridade a 

que estamos sujeitos, austeridade nacional e europeia leva-nos mesmo a esse 

centralismo puro, é por demais evidente. Senhor Presidente da Câmara descul-

pe que lhe diga, mas você queixa-se demais, sinceramente desculpe que lhe 

diga. Poderá ter razão, poderá utilizar o seu argumento da mini-hídrica e com a 

estrada do rato. Agora dizer que o Governo se esqueceu do concelho de Vimio-

so, é estar a omitir todas as valências ao nível de cuidados de saúde, que foram 

trazidas para Vimioso e para outros concelhos, mas como estamos a falar de 

Vimioso. Estamos a falar de nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, 

estamos a falar da loja do cidadão, estamos a falar da Unidade de Cuidados 

Continuados, se acha que isso não é contributo para o concelho, então não sei o 

que é. Falei das valências da saúde porque é fundamental, e estão aqui os dois 

médicos do Centro de Saúde, que sabem que isto é verdade. Peço desculpa 

senhor Presidente mas isto vem no seguimento da resposta do senhor Presiden-

te da Câmara. Portanto se ele teve a oportunidade de se abordar nessa linha eu 

penso que tenho o direito Mas vou já concluir, peço desculpa por me ter desvia-

do. Portanto acho que não tem razão nenhuma em queixar-se, poderá ter razão 

em relação à estrada e à mini-hídrica, agora ignorar investimentos desta nature-

za ao ponto de levar a dizer que o Governo não olhou para Vimioso, acho que é 

um bocado chocado. ------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara. É assim nós a loja do 

cidadão foi construída porquê, porque senão tivesse a loja do cidadão se calhar 

hoje não tinha finanças e outras coisas. E mesmo assim temos esses problemas 
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e quem está a pagar somos nós. Relativamente à Unidade de Cuidados Conti-

nuados, ficamos sem o Centro de Saúde, e na altura o senhor Ministro Correia 

de Campos disse-me se você assinar este protocolo que temos para assinar, 

terá a Unidade de Cuidados Continuados o mais rapidamente possível. Eu 

recordo-me bem de ter sido dos últimos a assinar esse protocolo, e na altura o 

senhor Governador Civil disse-me ou assinas ou então ficas sem nada. Tudo isto 

que fizemos foi as candidaturas e o Campo de Futebol foi com os fundos comu-

nitários. Nós fizemos a nossa comparticipação, o Governo não pôs nada. Ape-

nas nós entramos com o que tínhamos que entrar que eram os vinte e cinco por 

cento na altura e o Fundo Social Europeu mandou os setenta e cinco por cento. 

Não tem nada a ver, fomos nós que fizemos a candidatura e que de facto fize-

mos essa obra. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

António Santos. É só para resposta e discordar com o que disse o senhor Vice-

Presidente vereador Jorge Fidalgo. Portanto eu não vejo que isso seja um ata-

que ao poder local, não vejo. Quando há um ataque a um criminoso, quando um 

criminoso é perseguido, ainda bem que é perseguido que é sinal de que come-

teu um crime. Se é um ataque ao mau poder local, ainda bem que é um ataque 

ao mau poder local, porque o mau poder local existe tem que se acabar com ele. 

Não há vela sem senão. O senhor Vice-Presidente disse que essa lei é um ata-

que ao poder local, e eu estou a dizer que não é um ataque ao poder local, não 

estamos na mesma linha de pensamento obviamente que sim. Não é um ataque 

ao poder local, é ao mau poder local. Desculpem as palavras às vezes estamos 

com a paixão daquilo que nos vai na alma, e seguimos vocábulos menos apro-

priados ao momento, e eu se calhar peco um pouco por excesso nessa matéria. 

Mas repito, o poder local tem que aprender com o bom poder local. Desde o 

hospital seria bem e será bem, é bom em termos de pensamento, se calhar não 

é tão bem executado em termos de acção. O mau poder local ainda acabam 

com ele, nem sempre. Então é tão mau o poder local neste país e foi eleito. Se 

calhar o pior poder local deste país, ou a expressão dos piores poderes locais, 

foram reeleitos com maioria absoluta. Mas sobre isto é necessário chamar os 

bois pelos cornos, ou agarrar os bois pelos cornos, ou chamar os bois pelo nome 

salvo a expressão. Não chamamos aos bois pelos nomes, porque temos algum 

receio que não podemos provar. Toda a gente sabe que nessa matéria de défi-
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ce, também se falou aqui nisso, eu não sou advogado de defesa nem de Sócra-

tes, nem de Guterres nem de Cavaco mas há muitos pais de monstro, há muitos 

pais de monstros. O problema resulta de uma conjuntura que foi criada após o 

vinte e cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro. E não foi de uma 

conjectura circunstancial, assim como Parque Escolar e o Centro Cultural de 

Belém houve tanta coisa mal feita. -------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Doze) – Apreciação e Votação da Proposta das “ 
Regras Aplicáveis à Assunção de Compromissos e aos Pagamentos em 
Atraso – Artigo 6º da Lei nº8/2012, de 21 de Fevereiro. ------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Vereador António Torrão. A Lei dos compromis-

sos e dos pagamentos em atraso suscitou o debate, sobre o passado o que 

interessa é o futuro e o futuro passa de facto pela aplicabilidade desta lei. Em 

consequência e dos objectivos a que se propõe, a lei dos compromissos dá aos 

órgãos colegiais mais poder quer ao órgão executivo quer municipal quer à 

Assembleia Municipal. E dizia ontem alguém na reunião da Associação de Muni-

cípios que estão quase a tornar a Assembleia Municipal num órgão executivo. 

Porquê, prevê que a Assembleia Municipal tenha que se pronunciar e emitir 

parecer genérico favorável à assunção de novos contratos, ou à manutenção 

dos sustentos. Como resulta da informação que vos foi enviada, há determina-

dos serviços, determinados contratos, determinados encargos plurianuais que 

permitem o funcionamento do município. Consta na informação enviada energia 

eléctrica, águas residuais que se prolongam por mais um bocadinho período de 

um ano e daí a necessidade de apresentar à Assembleia Municipal a autoriza-

ção e aprovação em minuta do parecer genérico de acordo com a informação do 

estado dos serviços. No fundo é um prolongamento da parte teórica que acaba-

mos de explicar para que a organização de despesas tenha efectivamente o 

controle mais aprovado. ---------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Alguém mais quer 

intervir? Passaremos à votação. Ponto dois ponto doze – Apreciação e Votação 

da Proposta das “ Regras Aplicáveis à Assunção de Compromissos e aos 

Pagamentos em Atraso – Artigo 6º da Lei nº8/2012 de 21 de Fevereiro” Alguém 

vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Alguém se opõe 

que seja aprovado em minuta? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade 

em minuta. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto Dois Ponto Treze) – Outros Assuntos de interesse para o Muni-
cípio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Usou da palavra o senhor deputado Heleno Simões. Em relação àquilo 

que é necessário apresentar para os comprovativos do regime especial de com-

participação de medicamentos, eu pedi que se informassem para Bragança, 

concretamente em relação à declaração de dois mil e onze, de Bragança disse-

ram que não sabia, mandaram ligar para a ASS para Lisboa, Lisboa não sabia, 

mandaram ligar para o Porto. Do Porto ninguém atendeu. Então em quê que 

ficamos, muito provavelmente, nos anos anteriores, era o rendimento de anos 

anteriores. Portanto em dois mil e doze entregaram a declaração de dois mil e 

onze. Até há pessoas da segurança social que já entregaram a declaração de 

rendimentos de dois mil e dez. E então há pessoas que já estão a trazer a decla-

ração de dois mil e onze, e estão a aceitar a de dois mil e onze. Quem tiver a 

declaração do IRS de dois mil e onze terá o documento oficial, nós estamos 

agora em fase de apresentação, terão de trazer a declaração da segurança 

social, e depois tem uma coisa os documentos necessários essa folhinha tem 

que ser assinado e o Centro de Saúde tem estado a actualizar os dados, portan-

to os registos estão certos, estão actualizados. Mas se há pessoas que muda-

ram o número de telefone, o contacto, se mudaram de residência devem actuali-

zar isso. Porque a ASS vai comunicar para a residência que tem no programa 

informático. Portanto se o registo lá estiver errado, a carta vai parar a outro lado, 

as pessoas têm sempre essa preocupação, se modificaram o número de telefo-

ne, ou se modificaram o local de residência, façam essa actualização. Identifica-

ções, não é necessário fotocópias do Bilhete de Identidade, nem cartão de cida-

dão. nem cartões de utente desde que o utente não tenha modificado nada. O 

documento diz assim: deve prestar prova dos rendimentos auferidos no ano 

anterior. Todos os anos a declaração que os utentes apresentavam era relativa 

ao ano anterior da segurança social. Essa declaração trás o que receberam em 

dois mil e onze e o que irão receber mensalmente em dois mil e doze. Portanto 

essa também é a informação que tenho. Há é muito pouco tempo para tratar 

disto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Francisco Bruçó. Depois da ordem do dia trás-me cá um assunto, que é um 

assunto que eu acho de muita importância, e um assunto que vai mexer com 
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todos nós. No pretérito mês de Março eu e o senhor Vice-Presidente Dr. Jorge, 

no fim do mês de Março, fomos a uma reunião da UTAD em Vila Real, onde 

tinham sido convidados todos os autarcas e representantes das Assembleias de 

Freguesia. O Dr. Cerqueira não pode ir fomos eu e o Dr. Jorge. Nessa reunião 

estava lá o chefe de gabinete do senhor Secretário de Estado da Administração 

Interna, estava lá o senhor Vice-Presidente da CCDR, e estava lá um jurista que 

elaborou a lei que vai sair agora sobre a reestruturação autárquica. Essa elabo-

ração foi feita pelo jurista a explicar o quê que a lei queria e o que a lei não que-

ria. Depois falou o senhor Vice-Presidente da CCDR e depois falou o chefe de 

gabinete do senhor Secretário de Estado da Administração Local. Depois surgi-

ram as perguntas. Posso-vos dizer que o auditório da UTAD estava repleto de 

autarcas, presidentes, vice-presidentes e de presidentes de junta de freguesia. 

Posso-vos dizer que o contexto geral todos manifestaram as perguntas eram, foi 

sempre o contexto da negação da lei. Ou seja ninguém concorda com aquilo. 

Inclusivamente o nosso Vice-Presidente fez uma intervenção prolongada de 

quatro ou cinco questões, todas elas pertinentes, todas elas no sentido de fazer 

com que essa lei não fosse aplicável a regiões desfavorecidas como a nossa, 

em regiões despovoadas como a nossa. Em regiões onde o Presidente de Junta 

é extremamente importante perante as populações. Eu posso dizer que a con-

clusão a que chegamos, aquilo começou às dez e saímos dali às três da tarde, e 

acho que saímos às três da tarde porque os membros da mesa tinham de ir para 

Lisboa. Ia-se iniciar o congresso do PSD. Porque se não ainda hoje lá estáva-

mos a discutir e não adiantávamos nada. Inclusivamente houve Presidentes de 

Câmara que questionaram: mas olhem, desculpem lá, vocês ao falarem na lei e 

ao dizerem que as autarquias ou as freguesias que se unam, primeiro questiona-

ram se o FEFE que recebiam ficariam nas duas juntas, a resposta foi que sim, 

afirmativativamente. O FEFE das duas freguesias ficava só numa. Mas depois a 

lei previa que quem se unisse amigavelmente ou seja de acordo tinha uma majo-

ração de quinze por cento durante um mandato, ou seja, durante o próximo 

mandato. E houve um autarca que disse, mas vocês assim estão a fazer chan-

tagem, isto é chantagem pura e simples, e sabem qual foi a resposta, entendam 

como quiserem. Se quiserem unir à boa têm os quinze por cento, se não quise-

rem há uma comissão em Lisboa que vos vai juntar e não recebem os quinze 

por cento. A conclusão a que nós chegamos no fim da reunião, e viemos até 
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Vimioso a falar no assunto, é que não adianta. Toda a gente ao sair do auditório, 

presidentes de Câmara, presidentes de junta, presidentes de assembleia diz 

assim: companheiros vamos é tentar falar com os nossos colegas de assem-

bleia, conversar olhos nos olhos, conversar seriamente e chegar a um acordo 

porque assim ainda podemos ganhar mais algum. Porque se não chegarmos a 

acordo não vamos ganhar mais nada. Então o que vai ficar preto no branco na 

nova lei que freguesias com menos de cento e cinquenta habitantes são para 

extinguir pura e simplesmente, extinguir e agregar com outras. O segundo crité-

rio, o critério dos vinte e cinco por cento diz que às agregações que possam vir a 

ser feitas dentro do concelho, têm que fazer com que pelo menos vinte e cinco 

por cento das freguesias deixem de existir, ou seja passem a ser agregadas a 

outras freguesias. Atenção que aqui ao falar em agregação, ninguém engole 

ninguém. Se a Junta de Freguesia de Vimioso se agregar com a Junta de Fre-

guesia de Campo de Víboras, ou com Uva ou com outra qualquer que seja limí-

trofe a Junta de Freguesia de Vimioso também é extinta no bom sentido. Deixa 

de chamar-se Junta de Freguesia de Vimioso passa a chamar-se outro nome 

que também vem na lei que é União de Freguesias de Vimioso, ou Campo, ou 

Uva ou Pinelo. Portanto no fundo a freguesia de Vimioso também é extinta nes-

se sentido. Portanto eu apelava a todos vocês, nos novos censos há três fregue-

sias de Vimioso que tem menos de cento e cinquenta habitantes, e para cum-

prirmos os vinte e cinco por cento falta-nos mais uma. Eu não vou a falar aqui 

em nomes porque não quero ferir susceptibilidades nem quero que os meus 

colegas pensem que é isto, que é aquilo ou aqueloutro. Não vou falar em nomes 

mas é assim as freguesias que têm menos de cento e cinquenta habitantes e a 

quarta freguesia que se encontra logo a seguir também vai ter que ser extinta 

que é para cumprir o segundo critério de vinte e cinco por cento. Devem delibe-

rar em assembleia de freguesia que se querem juntar ou unir à freguesia de, 

porque isso depois tem que vir aqui. Possivelmente o senhor Presidente vai ter 

que fazer uma Assembleia extraordinária, não sei, depende de quando sair a lei, 

porque a lei vai sair e as freguesias têm trinta dias para se pronunciar e depois 

ao fim de noventa dias se não se pronunciarem, eles lá em Lisboa dizem, Cam-

po junta-se a Matela, por exemplo. Ou Vimioso junta-se a Caçarelhos, por 

exemplo. Eles depois é que decidem, assim vamos decidir nós de nosso belo 

agrado, vamos combinar estratégias e vamos combinar coisas como quisermos. 
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Se forem eles em Lisboa fazem como eles quiserem e lhe apetecer. Portanto 

apelo a todos para na próxima assembleia de freguesia, ao fazerem uma 

assembleia de freguesia extraordinária, depois de sair a lei, ficam já com a pulga 

no ouvido, depois de sair a lei vocês vão ter trinta dias para dizer a quem se 

querem juntar. Esse parecer tem que vir para aqui para a Assembleia Municipal 

foi aquilo que foi dito lá, e depois a Assembleia é que vai aprovar esse parecer, e 

vai mandá-lo para a assembleia da República. Porque quem vai decidir quem 

fica com quem é a Assembleia da República que é quem faz as leis. Porque se 

não seria anticonstitucional, e assim foi a forma de eles arranjarem isso foi as 

assembleias emitem para a Assembleia da República dá o parecer positivo ou 

negativo no caso que eles quiserem. Eu acho que é muito importante nós acei-

tarmos a realidade e não deixarmos tudo para a última da hora porque depois 

podemos ter consequências gravosas para o nosso lado, e uma delas é, além de 

nos juntarmos a quem não queremos é perdemos os quinze por cento. Eu por 

exemplo já estive a fazer contas, é lógico, com os quinze por cento dá para 

pagar a um funcionário que se pode pôr com uma carrinha da Junta de Fregue-

sia de Vimioso a varrer as ruas das freguesias que se juntem a Vimioso. Portan-

to é assim temos que fazer as contas bem feitas, temos que olhar todos uns 

para os outros, olhos nos olhos, e depois transmitir essa ideia aqui à Assem-

bleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra a senhora deputada Levinda Penedos. Eu queria só dizer 

o seguinte ao senhor Presidente da Assembleia. Apercebi-me da sensibilidade 

feminina que estava hoje muito efervescente. E foi por isso que eu pedi para se 

falar do Bispo para isto ficar mais, isto não fica em acta obviamente, e já tinha 

pedido ao senhor Presidente que não faz sentido nenhum. Relativamente a este 

documento quero agradecer ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Vimioso porque eu não me foi mandado mas eu tive o cuidado de telefonar 

ontem à noite ainda estive a ler o documento que ali a D. Isabel fez o favor de 

me fazer chegar às mãos. E quero dizer que estou inteiramente de acordo com o 

que o senhor Presidente disse. Isto já se percebeu, quer dizer uns são Sócrates, 

outros são ditadores e impõem, isto afinal nós os pequeninos é que nos lixamos, 

desculpem a expressão. -------------------------------------------------------------------------- 

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

lhos, Sérgio Pires. A minha dúvida é ali para o Francisco Bruçó, é em relação às 
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assembleias de freguesia vão ter que se pronunciar. Apenas vão ter que se 

pronunciar aquelas que se vão agregar com outra freguesia, ou também as 

juntas de freguesia ou todas as assembleias de freguesia vão ter que se pronun-

ciar sobre se aceitam ou não uma agregação de outra freguesia. Portanto todos 

temos que nos pronunciar sobre esse assunto. Ou virá depois na lei. Acho que é 

um assunto de todo pertinente haver oficialmente do senhor Presidente da 

Assembleia  uma sessão da Assembleia Municipal extraordinária para depois 

também possivelmente as assembleias de freguesia terem de fazer também 

uma extraordinária, em princípio vou fazer amanhã a minha assembleia de fre-

guesia em Caçarelhos., possivelmente para estar a discutir o assunto, penso 

que em primeiro lugar deverá seguir a lei, que vai ser publicada em definitivo e aí 

sim discutirmos o assunto numa reunião extraordinária, seguir a lei e só depois 

devíamos abordar o assunto convenientemente. -------------------------------------------

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

Francisco Lopes. Eu quero falar sobre dois assuntos muito rápido. Eu acho que 

os Presidentes de Junta primeiro ponto que se devem auto referir a eles pró-

prios. Porque eles têm que defender a dignidade para a qual foram eleitos e 

defendam os vossos interesses até à última da hora, porque à última da hora 

também pode haver que já esteja o saco cheio, e que já não queiram mais fre-

guesias. Porque os quinze por cento eles acabam, o que é importante é que o 

Presidente defenda o local para o qual foi eleito, isso é que é muito importante. 

Eles lá estão, agora não vamos ter pressa disto ou daquilo, vocês defendam 

façam ouvir a vossa voz, utilizem a comunicação social façam tudo o que estiver 

ao vosso alcance. Partam, prendam lá quem quiser porque só assim é que 

vocês conseguem ser ouvidos. Defendam aquilo para que foram eleitos, só 

assim é que estão a dignificar a responsabilidade que tomaram quando tomaram 

posse aqui nesta Assembleia Municipal. Outro assunto uma forma de conhecer 

uma localidade ou um produto é visitá-la, E é neste contexto que estou aqui, a 

convidar toda a população, todos os presidentes e familiares a visitar a feira da 

rosquilha, vai haver rosquilhas para todos, penso eu, e mais algumas coisas. 

Tivemos a concorrência da Expo Trás-os-Montes, mas pronto nós merecíamos ir 

na frente mas eles logo nasceram com mais velocidade e conseguiram abarcar 

todo o sistema. Por isso eu gostaria de contar lá com a vossa presença na 

medida do possível e espero que todas as actividades sejam do vosso agrado. --
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------- Usou da palavra o senhor Vice-Presidente. Relativamente portanto à lei de 

facto sobre reorganização administrativa ainda não saiu embora já se conheça 

quase na íntegra o texto final. Há algumas alterações relativamente ao texto que 

esteve aqui na última Assembleia Municipal. De qualquer das formas, eu conti-

nuo e o executivo continua a ser contra esta reforma sê-lo-emos sempre mas 

obviamente o que diz a lei, a própria Câmara Municipal tem que emitir um pare-

cer seja positivo seja negativo tem que emitir e nós temos que cumprir a lei. E a 

Assembleia Municipal e as Assembleias de Freguesia têm de fazer o mesmo. 

Houve algumas alterações em função da discussão que houve dessas reuniões 

com a ANAFRE na comissão técnica passam a estar mais elementos o que não 

é mais significativo. Quando sair a Lei nós podemos até preliminarmente fazer 

uma reunião com os Presidentes de Junta, discutirmos a Lei, colocar essas 

questões todas que o senhor Presidente da Junta de Caçarelhos colocou, com 

menos de cento e cinquenta se podem juntar ou não, todas essas questões 

técnicas serão feitas. Na certeza de que estamos, como se costuma dizer, num 

estado democrático, manda quem pode e obedece quem quer. E portanto peran-

te esta mas vamos lá ver isto está escrito na TROIKA e só para verem tem aqui 

assim. Orientações para a reorganização administrativa, entidades que emitam 

pronúncia ou pareceres sobre a reorganização administrativa do território das 

freguesias ao abrigo do presente diploma, consideram-se as seguintes orienta-

ções meramente indicativas. E para o nosso município a indicação meramente 

indicativa é, nos municípios de nível três no lugar urbano há dois mil e quinhen-

tos habitantes, por freguesia de lugar urbano,  que não temos nenhuma, e de 

quinhentos habitantes nas outras freguesias. Exactamente cópia do que estava 

no projecto do ex-secretário de Estado penso que era quinhentos habitantes por 

freguesia. Mas não vale a pena aqui discutir-se se é de a ou se é de b. Está lá 

na TROIKA, também fala lá que deviam ser municípios que de facto ninguém 

tem coragem para mexer nos municípios, porque eles bem ou mal são o exército 

depois para as eleições legislativas. São eles, quer queiramos quer não. Mas de 

qualquer das formas o que seria ideal no pensamento de quem produziu esta lei, 

e são PS e PSD são os dois, era que as freguesias tivessem no mínimo qui-

nhentos habitantes. Se assim fosse só ficava Vimioso e Argozelo. Mas é a 

TROIKA obriga-nos ou assinamos o compromisso quer queiramos quer não com 

a TROIKA, e está lá claramente reduzir significativamente o número de autar-



 49 

quias. Claro que as autarquias são freguesias e são municípios, e eles pegaram 

no elo mais fraco, que é aquele que mexe ainda menos, e quem se está a mexer 

muito mais são os Presidentes de Junta dos grandes centros urbanos, porque aí 

a maior parte deles são Presidentes de Junta a tempo inteiro. E portanto se 

calhar antes eram dois ou três e vai passar a ser um e há muita gente que está 

preocupada também com isso. Aqui não é essa a questão, é a questão da pro-

ximidade com as populações. Não vejo qual é a utilidade disto, pode haver 

alguns ganhos, porque há um ganho financeiro, em vez de existir três presiden-

tes, três secretários, três tesoureiros, só passa a haver três. Se o dinheiro for o 

mesmo, agora tenho muita dúvida é que o dinheiro vá ser o mesmo, mas o 

dinheiro vai ser o mesmo portanto as coisas vão acontecer dessa forma. Em 

síntese vamos esperar que saia a lei, vamos fazer uma reunião preliminar com 

os Presidentes de Junta para depois saber quais são os termos em que temos 

ou não de nos pronunciar. Mas costuma-se dizer, do leite derramado aproveita-

se o que se pode. E portanto eu apesar de continuar a ser contra e manter-me 

na Assembleia eu acho que os Presidentes de Junta têm de ver porque isto é 

um facto consumado. ------------------------------------------------------------------------------ 
------- Ponto Três) PERÍODO APÓS ORDEM DO DIA. ----------------------------------
------- Usou da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso, 

Francisco Bruçó. É só para dizer que na próxima sexta feira dia vinte e sete, vai 

ser feito na Junta de Freguesia de Vimioso, o primeiro concurso pedagógico de 

prova de vinhos de Vimioso. Vai ser uma prova efectuada por o Presidente dos 

enólogos de Bragança e de Vila Real, Engenheiro Monteiro professor da UTAD e 

mais quatro enólogos credenciados que vêm com ele, a título gratuito, diga-se 

de passagem. Vêm cá só numa de promover o vinho em Vimioso, e fazer com 

que Vimioso comece a produzir vinho de melhor qualidade. Por isso é que é uma 

prova pedagógica, porque eles no fim da prova vão ensinar a melhorar os 

vinhos. Vão ensinar as pessoas a fazer vinho de melhor qualidade. Posso dizer 

D. Levinda que foi de algumas iniciativas como estas que algumas termas hoje 

têm vinhos bons. Portanto temos que começar por algum sítio, foi uma ideia que 

surgia à Junta de Freguesia de Vimioso, foi pedido à Câmara e a Câmara disse 

faça favor, e apelou naquilo que foi necessário. Portanto agradecia que divul-

gassem, já deve haver cartazes em todas as localidades, e agradecia que divul-

gassem aos vossos agricultores, aqueles que dizem que têm lá bom vinho. Que 
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tragam duas garrafinhas de vinho à Junta de Vimioso para as submetermos a 

concurso, a ver se há prémios até ao quinto classificado. As garrafas têm que 

ser entregues até de hoje a oito dias, às doze horas na sede da Junta de Fre-

guesia de Vimioso, são garrafas normais, sem rótulo, e o concurso começa 

sexta-feira às vinte e uma horas. ---------------------------------------------------------------  
------- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a 

presente acta que, depois de lida e aprovada, irá ser assinada pela Mesa da 

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

                                    O Presidente da Assembleia Municipal 

__________________________________ 

O 1º Secretário da Assembleia Municipal 

_______________________________ 

O 2º Secretário da Assembleia Municipal 

____________________________________ 
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