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ATA NÚMERO CINCO 

 

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

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E 

DEZOITO.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dez 

horas, no Auditório do Pavilhão Multiusos, reuniu, ordinariamente a Assembleia 

Municipal de Vimioso, conforme o ponto 1, do artigo 27º, da Lei número 

75/2013 de 12 de Setembro, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------

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

------- Ponto um ponto um) – Apreciação e votação da ata da sessão de 

vinte e três de fevereiro de dois mil e dezoito. ----------------------------------------

-------- 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 2017. -------------------------------------

------- Ponto dois ponto três) – Apreciação e votação do Relatório de Ges-

tão do ano financeiro de 2017. --------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação da Análise Eco-

nómico-financeira do ano de 2017. --------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto cinco) – Conhecimento da Certificação Legal das 

Contas do Município de Vimioso. ----------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto seis) – Apreciação e votação do Saldo de Gerência 

de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Ponto dois ponto sete) – Apreciação e votação do Inventário do Pa-

trimónio Municipal. ------------------------------------------------------------------------------  
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------- Ponto dois ponto oito) – Apreciação e votação da “Proposta de Alte-

ração ao Regulamento das Termas de Vimioso (Terronha)”.---------------------

---- Ponto dois ponto nove) – Apreciação e votação da Modificação núme-

ro:9 Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 1 do ano 

contabilístico de 2018. ------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto dez) – Apreciação e votação da Modificação núme-

ro:9 Revisão ao Orçamento da Receita número 1 do ano contabilístico de 

2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto onze) – Apreciação e votação da Modificação nú-

mero:9 Revisão ao Orçamento da Despesa número 2 do ano contabilístico 

de 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto doze) – Apreciação e votação da Modificação nú-

mero:4 Revisão ao Orçamento da Despesa número 1 do ano contabilístico 

de 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto treze) – Apreciação e votação da Modificação nú-

mero:9 Revisão ao Plano de Atividades Municipais (PAM) número 1 do 

ano contabilístico de 2018. -------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto catorze) – Outros assuntos de interesse para o 

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

------- Ponto três) – PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA. ----------------------------

------ Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia. Disse: “Damos por 

encerrada a Sessão Solene e, vamos iniciar a sessão ordinária da Assembleia 

Municipal. É de facto assim, cumprimos o 25 de Abril, um dia festivo, um dia de 

trabalho, e é assim no nosso concelho. Dou também as boas vindas ao novo 

elemento da Assembleia”. ---------------------------------------------------------------------- 

------- Pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, foi dado início 

à sessão. A senhora segunda secretária verificou as presenças. Estiveram pre-

sentes: José Baptista Rodrigues, José António Cerqueira da Costa Moreira, 

Serafim dos Santos Fernandes João, José Carlos Vaz Gonçalves, Manuel Fer-

nandes Oliveira, Hugo Miguel Jerónimo Ribeiro Rodrigues, Lurdes Cristina Ro-

drigues Braz Pires, Ana Marisa Rebelo Cavaleiro do Bento, Alexandra Manuela 

Freire Brás Tomé, Manuel João Ratão Português, André Fernandes Ramos, 

Sandra Manuela Carvalho Vila, Vítor Américo Calvelhe Pires, Cristina Maria 

Oliveira Miguel Rodrigues, José Manuel Miranda, Licínio Ramos Martins, Olga 
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Isabel Salazar Fernandes, Hélder Domingos Ramos Pais, António Bartolomeu 

Pires Rodrigues, Adrião Afonso Cordeiro Rodrigues, Fernando Manuel Gonçal-

ves Rodilhão, Manuel Emílio Fonseca João e Luciano Lopes Alves. ---------------

------- Faltaram os senhores deputados: Carlos Manuel Meirinho Martins e José 

Manuel Alves Ventura, Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso.-------------

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

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

lei número cinco A barra dois mil e dois de onze de janeiro, o Senhor Presiden-

te da Câmara António Jorge Fidalgo Martins, e os senhores vereadores António 

dos Santos João Vaz, Sérgio Augusto Pires, Jorge dos Santos Rodrigues Fer-

nandes e Valentim Carvalho Sena. -----------------------------------------------------------

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

------ Ponto um ponto um) – Apreciação e votação da ata da sessão de vin-

te e três de fevereiro de dois mil e dezoito. --------------------------------------------

--- Pelo Senhor Presidente da Assembleia foram referidas algumas correções a 

introduzir na ata. Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade. Não vota-

ram os senhores deputados: Olga Isabel Salazar Fernandes, António Bartolo-

meu Pires Rodrigues e Luciano Lopes Alves, por não terem estado presentes 

na respetiva sessão. ------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto um ponto dois) – Leitura resumida do expediente. -----------------

------ Pela senhora segunda secretária foi dado conhecimento da correspon-

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

------- Ponto um ponto três) – Período para intervenções. -------------------------

------ Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Disse: “Queria agra-

decer às Juntas de Freguesia de Caçarelhos, Argozelo e Algoso pelas excelen-

tes feiras: a Feira da Rosquilha, a Feira do Pão e o Sábado de Aleluia em Al-

goso. Todas elas correram bastante bem, posso falar de Caçarelhos e Argoze-

lo que estive presente. Com muita pena minha, não pude estar na de Algoso, 

por motivos pessoais e profissionais. Para todos, muitos parabéns e também 

ao executivo da câmara, por ter dado apoio a estas feiras. Desejo que se fa-

çam mais, é muito dinâmico para o concelho, movimenta muita gente e tam-

bém se faz algum negócio. Por isso dou os meus parabéns”. ------------------------

-------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia. Disse: “Posso di-

zer que de facto a de Algoso esteve espetacular, foi maravilhosa e dou os pa-
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rabéns à senhora Presidente da União das Freguesias de Algoso, Campo de 

Víboras e Uva, pela forma como foi organizado o Mercado Medieval de Algoso. 

------------ Usou da palavra a senhora deputada Ana Marisa Rebelo Cavaleiro do 

Bento. Disse: “O Partido Social Democrata apresenta a esta Assembleia uma 

moção que requer a implementação do Ensino Secundário em Vimioso: 

MOÇÃO 

Implementação do Ensino Secundário em Vimioso 

De acordo com o artigo 43º da actual Constituição da República Portuguesa, a 

liberdade de aprender e ensinar é garantida pelo Estado, sem quaisquer “dire-

trizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas”. O artigo 73º da 

Lei Fundamental refere igualmente que “todos têm direito à educação e à cultu-

ra” e o artigo 74º complementa o anterior, indicando que o “Estado reconhece e 

garante a todos os cidadãos o direito ao ensino e à igualdade de oportunidades 

na formação escolar”, tornando universal o direito a este bem essencial. 

O compromisso do Estado sobre a educação é inalienável e, no concelho de 

Vimioso, essa responsabilidade, no que respeita ao ensino secundário, foi dei-

xada ao abandono. 

Os nossos jovens não têm igualdade de oportunidades. Para cumprir uma obri-

gação que lhes foi imposta pelo Estado (lei nº 85/2009 de 27 de agosto), têm 

de fazê-lo longe da esfera familiar. 

A estabilidade emocional de qualquer indivíduo é um forte alicerce para a con-

quista do sucesso. 

O concelho de Vimioso ocupa uma área de 482 Km2 e é constituído por 10 fre-

guesias, tendo, no total, 20 aldeias e duas vilas. 

A escola que ministra o ensino secundário mais próxima da sede de concelho, 

situa-se a 30 Km. No entanto, o autocarro que os transporta faz alguns desvios 

e a viagem prolonga-se por 45 minutos. 

Juntamos a esta realidade o exemplo de um aluno que habite na aldeia de Vale 

de Pena, que terá de acrescentar, ao seu percurso, mais 17 sinuosos quilóme-

tros até à sede de concelho, onde é o ponto de partida dos transportes. 

A estes jovens, que despendem cerca de 12 horas por dia entre a escola e as 

viagens, resta-lhes ir para um sítio onde o acesso ao ensino secundário não 

fique comprometido por problemas logísticos. 
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De referir ainda que a frequência do ensino obrigatório ficará sempre condicio-

nada ao orçamento familiar. 

Atualmente, há cerca de 100 alunos do concelho de Vimioso a estudar no se-

cundário. A sua frequência ocorre entre Bragança, Miranda do Douro, Mirande-

la e Porto, sendo que alguns deles não chegaram a concluir o terceiro ciclo em 

Vimioso, na tentativa de estabelecer, o mais cedo possível, um ambiente esco-

lar estável. Estes jovens têm o direito de completar a escolaridade obrigatória 

no seu concelho e no núcleo familiar. 

Tratemos de forma diferente aquilo que é diferente. 

É urgente que o ensino secundário se torne uma realidade no nosso concelho. 

Além de melhorar o modo de vida dos nossos jovens e das suas famílias, seria 

também um forte impulsionador do crescimento económico. 

O despacho normativo nº 1-B/2017 prevê o número mínimo de 26 alunos para 

constituição de turmas no ensino secundário regular, sendo que, para “escolas 

integradas nos territórios educativos de intervenção prioritária”, o número é re-

duzido para 24. 

Esta lei não pode aplicar-se num território de baixa densidade populacional, 

onde a taxa de mortalidade é superior à da natalidade. 

Com base no estudo “A Dimensão das turmas no Sistema Educativo Portu-

guês” (financiado pela Secretaria Geral da Educação e Ciência e realizado en-

tre dezembro de 2016 e Julho de 2017), que recomenda a redução do número 

de alunos por turma, proponho que esta moção seja enviada aos senhores 

Presidente da República, Primeiro-ministro, Ministro da Educação e Grupos 

Parlamentares, solicitando a reavaliação dos critérios, tendo em conta as limi-

tações demográficas e falta de acessibilidade do nosso concelho.” 

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse: 

“Muito obrigada senhora deputada Ana, obrigado por se preocupar de facto 

com a educação, é assim que defendemos abril. O senhor Presidente colocou 

a moção à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Esta moção vai ser 

enviada conforme pedido da deputada Ana. -----------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João. Disse: “Na sequência 

deste período queria apresentar uma moção, na qualidade de representante do 

Grupo Parlamentar do PSD, e a moção tem o seguinte título: 
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MOÇÃO 

Portugal 2020 e sua reprogramação 

A Assembleia Municipal de Vimioso, reunida a 25 de Abril de 2018, saúda a 

Assembleia da República pela aprovação da Resolução n.º 1502/XIII/3.ª da 

iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) sobre o 

Portugal 2020 e sua reprogramação. 

Com a aprovação da referida Resolução parlamentar, a Assembleia da Repú-

blica veio recomendar ao Governo: 

1 – Que no âmbito da reprogramação do Portugal 2020 não proceda à transfe-

rência de dotações dos Programas Operacionais das regiões menos desenvol-

vidas (regiões de convergência) para os Programas Operacionais das regiões 

desenvolvidas, assim como a não eliminação do Portugal 2020 a sua orienta-

ção para os resultados em benefício da mera execução, não se relevando o 

mérito dos Projetos; 

2 – Que garanta que as dotações dos Programas Operacionais Regionais que 

sejam objecto de reprogramação sejam utilizadas para reforçar medidas cons-

tantes desses mesmos Programas, evitando deste modo que sirvam para subs-

tituírem rubricas (prioridades de investimento) oriundas dos Programas Opera-

cionais Temáticos. 

3 – Que garanta que as medidas constantes dos Programas Operacionais Te-

máticos, objecto de reprogramação, especialmente do Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), conservem a 

sua abrangência territorial, de forma a manterem-se os mesmos critérios de 

repartição nacional presentemente estabelecidos, bem como a lógica concursal 

que preside à sua aplicação. 

A presente moção, após aprovação, deverá ser enviada ao Senhor Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas, bem como a todos os Grupos Parlamenta-

res. 

------- Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse: 

“Obrigado senhor deputado, a mesma coisa que disse à deputada Ana Cavalei-

ro, é assim que se comemora o 25 de abril, defendendo de facto os interesses 

do nosso concelho. Colocada à votação a moção foi aprovada por unanimida-

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



 7 

 ------- No uso da palavra, o senhor deputado José Carlos Gonçalves questio-

nou o Senhor Presidente da Câmara acerca do mau estado da estrada Vimio-

so-Carção e que medidas, eventualmente, já tinha tomado. -------------------------- 

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

“Dar a informação que no dia dezassete de março, tive uma reunião na Infraes-

truturas de Portugal, em Lisboa, com o senhor Presidente da Infraestruturas de 

Portugal e os técnicos que o acompanharam exatamente para falar da ligação 

Vimioso/Carção. Comprometeram-se que, no mês de julho, colocariam ou en-

tregariam na Agência Portuguesa do Ambiente para discussão pública, o estu-

do de impacto ambiental. Quero referir que a câmara fez um trabalho para ul-

trapassar pequenos problemas, que poderiam vir a ser problemas levantados 

pelo ICNF, nomeadamente relativamente a uma planta e relativamente à ques-

tão das aves rupícolas. Esses problemas, com pareceres, foram ultrapassados. 

Nessa mesma reunião sublinhei, junto da Infraestruturas de Portugal, o mau 

estado do piso, não é só até Carção, é até Santulhão, aliás entre Carção e 

Santulhão ainda está pior. Já comuniquei isso ao Senhor Diretor de Estradas, 

Engenheiro Hélder. Comuniquei-lhe, também, todos os pontos com fotografia, 

que ameaçam, na nossa opinião, derrocada, e apresentei-lhe, também, com 

fotografia e com dados da GNR a curva à saída do Vale, onde tem havido 

constantemente acidentes graves, pelo menos materiais, no sentido de criarem 

proteção ou alterarem o piso. Como já viram o poste que lá está já foi substituí-

do não sei quantas vezes e, infelizmente, em dias de chuva torna-se mais peri-

goso. Portanto, a Infraestruturas de Portugal tem perfeito conhecimento, não 

sei se foi pela reunião ou não mas, eles lá vão metendo um bocadinho daquela 

massa fria, tapando alguns dos buracos mas, obviamente, que a estrada, com 

as chuvas ameaça sempre ficar em pior estado.” ----------------------------------------

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

------- Ponto dois ponto um) – Informação escrita do Senhor Presidente da 

Câmara relativa à actividade municipal. ------------------------------------------------- 

------- Todos os membros estavam na posse da informação. -------------------------- 

------- Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------- 

------- Dada a complementaridade dos pontos, o Senhor Presidente da Assem-

bleia propôs, e foi aceite, que o ponto dois ponto dois, o ponto dois ponto três e 
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o ponto dois ponto quatro, fossem discutidos em conjunto mas que a sua vota-

ção ocorreria separadamente. ----------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto dois) – Apreciação e votação dos Documentos de 

Prestação de Contas do ano financeiro de 2017. -------------------------------------

------- Ponto dois ponto três) – Apreciação e votação do Relatório de Ges-

tão do ano financeiro de 2017. --------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação da Análise Eco-

nómico-financeira do ano de 2017. --------------------------------------------------------

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

“Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, restante Mesa 

Senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal 

Senhoras e Senhores Presidentes da Junta de Freguesia 

No estrito cumprimento da lei, apresentamos a esta Assembleia, o relatório de 

gestão. A previsão do Orçamento da Receita e da Despesa para o ano finan-

ceiro de 2017 era de 9.815.198,00 euros. 

Na gestão corrente dos recursos financeiros do Município procedeu-se, com a 

respectiva aprovação em sede de reunião de Câmara e Assembleia Municipal, 

a alterações e revisões do orçamento da receita e do orçamento da despesa. 

Em termos gerais permitam-me que destaque: o saldo para a gerência para o 

ano seguinte é de 1.787.793,55 euros, bem revelador da gestão rigorosa, as-

segurando sempre a saúde financeira do município. 

Quanto à receita, no ano em análise ascendeu a 8.641.970,29 euros. Neste 

particular verificamos que: há uma supremacia das receitas correntes represen-

tado 85,97% das receitas totais; as receitas de capital representam 14,06% do 

total das receitas; registou-se um acréscimo das receitas totais (53.104,88€) 

face ao de 2016; 

Reportando-nos à despesa, esta atingiu o valor de 9.171.206,95 euros. Regis-

tamos uma supremacia das despesas correntes com relevância para as despe-

sas com pessoal, aquisição de bens e serviços correntes, transferências cor-

rentes, juros e outros encargos. Percentualmente totalizam o valor de 72,31%. 

Por conseguinte, as despesas de Capital representam 27,69%. Conclui-se que, 

em termos absolutos, no ano de 2017 as despesas aumentaram, face ao ano 

de 2016, em 1.404.788,17 euros; 
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Quanto à execução das grandes opções do plano (PPI e PAM) começo por 

referir que esta execução respeita não só ao PPI mas também ao PAM. O grau 

de execução das grandes opções do plano foi de 62,01%. 

Destacamos como principais realizações: beneficiação conservação de imóveis 

(143.921,98€); aquisição de bens e serviços para o balneário termal 

(226.300,57€); construção de passeios e/ou muros no concelho (46.963,20€); 

regeneração urbana – reabilitação dos espaços públicos em Vimioso 

(247.089,46€); aquisição de imóveis no concelho (55.000,00€); aquisição de 

terrenos no concelho (58.050,00€); elaboração de estudos e projetos 

(63.634,05€); reabilitação de espaços públicos nas freguesias (382.509,,97€); 

exploração/manutenção dos sistemas de tratamento de águas residuais no 

concelho (258.077,76€); recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos 

(310.725,82€); extensão da rede de águas residuais a populações não servidas 

na área de influência do subsistema de Matela (63.283,14€); extensão da rede 

de águas residuais a populações não servidas na área de influência do subsis-

tema de Vimioso (151.219,61€); exploração / manutenção / tratamento e avali-

ação da qualidade da água das ETAS do concelho para consumo humano 

(285.429,83€); reforço de abastecimento de Água – E.T.A. do rio Maçãs em 

Vimioso (178.274,23€); energia eléctrica / remodelação / ampliação da rede de 

iluminação pública (588.081,72€); intervenção de conservação e restauro na 

igreja matriz de Vimioso (115.560,10€). 

A rúbrica transferências e subsídios é bem demonstrativa da manutenção e 

reforço da estreita colaboração do município com as diversas instituições do 

concelho que realizam um papel fundamental na dinâmica social, cultural e 

económica. As instituições sem fins lucrativos continuaram a ser apoiadas 

(AHBV de Vimioso, Clubes de Futebol, Associação de Criadores de Bovinos da 

Raça Mirandesa, OPP Palaçoulo, Centro de Gestão Agrícola, Centro Sócio 

Cultural, Furões, Amartes, etc.,). 

Quanto à dívida do município fica bem claro que, jamais este executivo colocou 

em causa o futuro, o mesmo é dizer a sustentabilidade da autarquia. A exemplo 

dos anos anteriores cumprimos os limites de endividamento, pagamos atempa-

damente a fornecedores e empreiteiros, ou seja, a autarquia continua com pra-

zos de pagamento muito curtos. 
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Da análise da apreciação económico-financeira do ano financeiro de 2017, rea-

lizada por entidade externa, resulta que a situação financeira do município evo-

luiu favoravelmente, registando: aumento dos fundos próprios em 107 mil €; 

redução do passivo em 713 mil € (4%); redução do ativo total em 605 mil €; 

equilíbrio financeiro do município; o município cumpre o princípio orçamental de 

equilíbrio uma vez que a despesa corrente se encontra coberta pela receita 

corrente; cumprimento da legislação aplicável quanto aos limites de endivida-

mento líquido e de médio e longo prazo. 

Termino assim esta minha intervenção ficando ao inteiro dispor dos senhores 

deputados para todos os esclarecimentos que queiram solicitar”. 

------- Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia co-

locou o ponto dois ponto dois à votação, tendo sido aprovado por maioria, abs-

tiveram-se os senhores deputados: José Carlos Vaz Gonçalves, Hugo Miguel 

Jerónimo Ribeiro Rodrigues, Alexandra Manuela Freire Brás Tomé, Vítor Amé-

rico Calvelhe Pires. Colocado à votação em minuta, foi aprovado por unanimi-

dade. Ponto dois ponto três, colocado à votação foi aprovado por maioria. Abs-

tiveram-se os senhores deputados: José Carlos Vaz Gonçalves, Hugo Miguel 

Jerónimo Ribeiro Rodrigues, Alexandra Manuela Freire Brás Tomé e Vítor 

Américo Calvelhe Pires. Colocado à votação em minuta foi aprovado por una-

nimidade. Ponto dois ponto quatro, colocado à votação foi aprovado por maio-

ria. Abstiveram-se os senhores deputados: José Carlos Vaz Gonçalves, Hugo 

Miguel Jerónimo Ribeiro Rodrigues, Alexandra Manuela Freire Brás Tomé e 

Vítor Américo Calvelhe Pires. Colocado à votação em minuta, foi aprovado por 

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

------- Ponto dois ponto cinco) – Conhecimento da Certificação Legal das 

Contas do Município de Vimioso. ----------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Como bem sa-

bem, não se trata de nada para votar mas sim para tomar conhecimento. Subli-

nho o segundo parágrafo da opinião do relato sobre a auditoria das demonstra-

ções financeiras. Não há qualquer reserva por parte da empresa que faz a cer-

tificação legal das contas e, permitam-me sublinhar, citar ou ler esse segundo 

parágrafo: “Em nossa opinião as demonstrações financeiras anexas, apresen-

tam de forma verdadeira e apropriada em todos os aspetos materiais. A posi-

ção financeira do município de Vimioso, em trinta e um de dezembro de dois 
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mil e dezassete, o seu desempenho financeiro e a execução orçamental relati-

vos ao ano findo, naquela data, de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais, POCAL”. -------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto seis) – Apreciação e votação do Saldo de Gerência 

de 2017.----------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Os senhores 

membros da Assembleia dispõem da informação técnica, presente em sede de 

reunião de câmara, no dia dezasseis de abril, onde teve aprovação. O saldo de 

gerência que transita de dois mil e dezassete para dois mil e dezoito, é de um 

milhão, setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e três euros, e 

cinquenta e cinco cêntimos que, depois nos pontos seguintes, irão apreciar e 

votar a forma como ele será integrado no plano e no orçamento do presente 

ano”.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia co-

locou o ponto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Colocado à 

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

------- Ponto dois ponto sete) – Apreciação e votação do Inventário do Pa-

trimónio Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, Disse: “ Nos termos da 

lei e como decorre todos os anos, a Câmara Municipal tem que atualizar o in-

ventário do património municipal. Significa que os bens registados referem-se 

desde o ano de mil novecentos e noventa e quatro a dois mil e dezassete. O 

montante do nosso património municipal, em trinta e um de dezembro de dois 

mil e dezassete, ascende a quarenta e quatro milhões, quatrocentos mil, sete-

centos e dois euros e quarenta e oito cêntimos. É este o valor do património 

patrimonial dos bens do município que estão inventariados, não significa que 

outros que ainda não tenham sido, que não possam vir a ser. Este é o resulta-

do do que está inventariado”. ------------------------------------------------------------------  

------- Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia co-

locou o ponto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Colocado à 

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

------- Ponto dois ponto oito) – Apreciação e votação da “Proposta de Alte-

ração ao Regulamento das Termas de Vimioso (Terronha)”. --------------------

----- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Os senhores 
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deputados dispõem desse regulamento, está paralelamente em discussão pú-

blica, e o que se pretende, em termos genéricos, com base no estudo na fun-

damentação económico-financeira que acompanha esta alteração, é essenci-

almente atualizar as taxas. Sublinho que há taxas às quais não é aplicada IVA, 

imposto de valor acrescentado, porque se trata de cura termal mas, aos servi-

ços respeitantes a bem-estar é-lhes aplicada a taxa de IVA. Por isso, verifica-

rão os senhores deputados, aparecem aí por exemplo, valores para o aeroba-

nho sete euros e trinta e dois, isto com o IVA há-de dar um número redondo. O 

que é que se pretende? Pretende-se que esta Assembleia, no próximo ano, 

não atualize as taxas em função dos valores da inflação porque já viram o que 

é um cliente ou um utente chegar às termas e pagar sete euros e quarenta e 

sete cêntimos, para fazer os trocos daquilo torna-se pouco prático. O que aqui 

se pretende é acertar os valores para números “redondos”. Se não houver ne-

nhuma alteração ou nenhuma proposta de alteração, no decorrer da discussão 

pública, ela entra imediatamente em vigor. Havendo alteração tem que vir no-

vamente à Assembleia Municipal”. -----------------------------------------------------------

------- Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente colocou o ponto à 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Colocado à votação em minu-

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

------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal propôs e foi aceite que, 

dada a complementaridade do ponto dois ponto nove, ponto dois ponto dez e 

ponto dois ponto onze, fossem discutidos em conjunto mas que a sua votação 

fosse feita separadamente. --------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto nove) – Apreciação e votação da Modificação nú-

mero:9 Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 1 do 

ano contabilístico de 2018. -------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto dez) – Apreciação e votação da Modificação núme-

ro:9 Revisão ao Orçamento da Receita número 1 do ano contabilístico de 

2018. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto onze) – Apreciação e votação da Modificação nú-

mero:9 Revisão ao Orçamento da Despesa número 2 do ano contabilístico 

de 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

da aprovação do saldo da gerência do ano de dois mil e dezassete, temos que 
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integrar este saldo de gerência no Plano Plurianual de Investimentos no orça-

mento da receita e no orçamento da despesa. No ponto dois ponto nove que 

respeita à revisão do Plano Plurianual de Investimentos que é a primeira revi-

são, temos uma nova ação - Regeneração urbana acesso envolvente à Atalaia. 

Apresentamos uma candidatura na CCDRN e aguardamos a sua aprovação. 

Pensamos que será aprovada porque está dentro do dinheiro respeitante às 

áreas de reabilitação urbana. O que se pretende é beneficiar o acesso à Atalaia 

e beneficiar, também, o novo  loteamento com os passeios e, ainda, a rua para-

lela quem sobe para o Santo Antão, também o seu calcetamento e alguns pas-

seios. Já pedimos à EDP para ver se tira aquela cabine ou se põe outra mais 

pequena para beneficiar o acesso à Atalaia. Esta rubrica não estava criada. 

Apenas tem de dotação própria menos dinheiro porque contamos ter os oitenta 

e cinco por cento dos fundos comunitários. Depois, temos a iluminação pública 

e eficiência energética. Esta rubrica é reforçada. Em que é que consiste? Te-

mos, também, uma candidatura que aguardamos a todo o momento que venha 

aprovada e, também, no âmbito do pacto do desenvolvimento da CIM Terras 

de Trás-os-Montes para substituir toda a iluminação convencional que ainda 

existe no concelho (pública) por iluminação de tecnologia Led. E, se repararem, 

tem também integrada a  construção, reconstrução de açudes no rio Maçãs. 

Esta é também uma rubrica nova porque, felizmente e na sequência da última 

Assembleia Municipal, já temos os pareceres positivos, das entidades compe-

tentes para podermos altear, quer o açude principal, quer o açude chamado de 

Vale de Pena, a montante. Temos os projetos feitos, vamos pedir ao Instituto 

Politécnico de Bragança que nos faça ali uns estudos que o ICNF pede. Por-

tanto, teremos que fazer uma monotorização deste processo durante cinco 

anos, mas esse é o trabalho técnico. Portanto, imediatamente, nós vamos co-

locar em concurso público, o alteamento dos açudes do rio Maçãs. Não há ne-

nhuma garantia de financiamento comunitário para estes açudes e numa pri-

meira fase a autarquia vai assumir o custo de toda esta obra. Se, depois, for 

possível candidatá-la, candidatar-se-á. Relativamente ao ponto dois ponto dez, 

temos uma revisão ao orçamento da receita. É integrado, no orçamento da re-

ceita, a totalidade do saldo de gerência: um milhão, setecentos e oitenta e sete 

mil, setecentos e noventa e três euros e cinquenta e cinco cêntimos. Se há 

uma alteração ao orçamento da receita, passamos para o ponto dois ponto on-
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ze. Há, também, uma modificação ao orçamento da despesa e aparece aí o 

total de um milhão, setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e três 

e cinquenta e cinco cêntimos, repartido no total de despesas correntes e de 

despesa de capital. -------------------------------------------------------------------------------  

------- Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia Mu-

nicipal, colocou o ponto dois ponto nove à votação, tendo sido aprovado por 

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

Ponto dois ponto dez, foi aprovado por unanimidade. Colocado à votação em 

minuta, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Ponto dois ponto onze, foi 

aprovado por unanimidade, colocado à votação em minuta, foi aprovado por 

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

------- Ponto dois ponto doze) – Apreciação e votação da Modificação nú-

mero:4 Revisão ao Orçamento da Despesa número 1 do ano contabilístico 

de 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Uma explica-

ção muito breve sobre esta quarta revisão ao orçamento da despesa número 

um do ano contabilístico de 2018. Chamava a atenção que nesse documento 

que lhes é distribuído, são criadas duas rubricas que têm a ver com a locação 

de transporte e ainda material de informática. Há uma inscrição de cinco euros 

para ficar a rubrica aberta e há, aqui, a rubrica da locação de material de trans-

porte, material de informática porque é, ou pode vir a ser necessário fazer esta 

aquisição ou alugueres. Na locação de material de transporte, abre-nos a pos-

sibilidade de, por exemplo, se a câmara precisar de viaturas em vez de com-

prar, se for mais vantajoso, fazer alugueres. Não significa que vá ser feito. Po-

de vir a ser feito, fez-se essa análise e pensamos que pode ser vantajosa para 

a Câmara. Se viermos a sentir essa necessidade, porque temos já carros com 

alguns anos, poder-se-á  fazer se assim for deliberado em reunião de Câmara, 

recorrer à locação de material de transporte”. --------------------------------------------- 

------- Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia Mu-

nicipal colocou o ponto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Colo-

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

------- Ponto dois ponto treze) – Apreciação e votação da Modificação nú-

mero:9 Revisão ao Plano de Atividades Municipais (PAM) número 1 do 

ano contabilístico de 2018. ------------------------------------------------------------------- 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Este ponto vem 

na sequência, também, da aplicação do saldo de gerência. Chamo à atenção 

para o documento de que dispõem. Há um reforço de três mil euros. São trans-

ferências que temos de fazer para a Comunidade Intermunicipal, em função do 

orçamento da Comunidade Intermunicipal na qual participamos e temos noven-

ta e dois mil duzentos e cinquenta euros pois pretendemos lançar um concurso 

de aquisição de serviços para cumprir o normativo legal, da desmatação dos 

dez metros das bermas das estradas. Pretendemos, numa primeira fase e de 

imediato, fazer essa intervenção na estrada das Três Marras e na estrada que 

vai de Vimioso, passando por Pinelo, Vale de Pena até ao rio Maçãs, que são, 

na opinião dos técnicos da câmara, aquelas que necessitam de uma interven-

ção ou que podem trazer maior perigo. Não significa que não se vão limpar 

também as outras, mas há um plano plurianual, em que se vão limpando umas, 

e depois se vão limpando outras. O que fazíamos regularmente, todos os anos, 

era limpar aquela bermazinha, tirar-lhe aquela erva que já não ficava barato, 

algum com recursos da câmara. Portanto, vai ser lançado o concurso, e daí 

aparecerem os noventa e dois mil euros”. --------------------------------------------------

------- Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia Mu-

nicipal colocou o ponto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Colo-

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

------- Ponto dois ponto catorze) – Outros assuntos de interesse para o 

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

------- Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Três) – PERÌODO APÓS A ORDEM DO DIA.----------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: ”O cidadão se-

nhor Sandro Cláudio entregou na câmara municipal este ofício, penso que to-

dos têm conhecimento que ele pediu para que fosse entregue a todos os depu-

tados municipais de Vimioso. Está entregue. O assunto respeita ao tratamento 

desigual dado pelo Senhor Presidente da Câmara aos munícipes e, portanto, 

podem ver aí o teor da informação. Quero-lhes dizer que refuto totalmente o 

que aqui está escrito. Não há retaliação, não há pressão, não há nada disso, 

nunca houve da minha parte. Não há nenhuma obra ilegal no Vale e, portanto, 

estou, como sempre estive, disponível para resolver por consenso os proble-

mas. O senhor Sandro é testemunha disso, já se deslocou duas vezes à Câma-
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ra Municipal onde foi recebido como qualquer munícipe. Não havendo enten-

dimento, porque o senhor Sandro com toda a legitimidade e hoje até estamos 

no vinte e cinco de abril tem direito à sua opinião, se não chegarmos a consen-

so relativamente a algumas questões os tribunais resolverão o assunto e é só 

disso que se trata”. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

da pela Mesa da Assembleia Municipal.  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 

 

 


