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ATA NÚMERO SETE 

 

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

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL 

E DEZOITO.----------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, pelas no-

ve horas e trinta minutos, no Auditório do Pavilhão Multiusos, reuniu, ordinari-

amente 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 traba-

lhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

nária de vinte e nove de junho 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 atividade municipal. --------------------------------------------------- 

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

ro:19 Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) do ano contabi-

lístico de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

mero:19 revisão ao Orçamento da Receita do ano contabilístico de 2018. --

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação da Proposta do 

Projeto de decisão do Ajuste direto de Aquisição de Serviços para nome-

ação de Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. -------------------------------

------- Ponto dois ponto cinco) – Conhecimento da Auditoria Externa das 

Contas do Município – Análise Económico-financeira – 1º semestre de 

2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto dois ponto seis) – Apreciação e votação da Fixação das Taxas 

do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis. ---------------------------------------------

------- Ponto dois ponto sete) – “Lei dos Compromissos e dos Pagamentos 

em Atraso. Apreciação e votação da Autorização Prévia da Assembleia 

Municipal para alteração do montante global da despesa da acção 

Nº2016/I/4 – Reabilitação de Edifícios das Forças de Segurança”. -------------

------- Ponto dois ponto oito) – Apreciação e votação da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem – Ano de 2019. ----------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto nove) – “Lei das Finanças Locais – Artº. 26º - 

Apreciação e votação da Participação Variável no IRS – Ano de rendimen-

tos de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

cípio. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- 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, Manuel Fernandes Oliveira, Hugo Miguel 

Jerónimo Ribeiro Rodrigues, Lurdes Cristina Rodrigues Braz Pires, Ana Marisa 

Rebelo Cavaleiro do Bento, Alexandra Manuela Freire Brás Tomé, Manuel Jo-

ão Ratão Português, André Fernandes Ramos, Sandra Manuela Carvalho Vila, 

Vítor Américo Calvelhe Pires, Cristina Maria Oliveira Miguel Rodrigues, José 

Manuel Miranda, Licínio Ramos Martins, Daniel Tomé Ramos, Hélder Domin-

gos Ramos Pais, Joana Filipa Carvalho Pires, Adrião Afonso Cordeiro Rodri-

gues, Fernando Manuel Gonçalves Rodilhão, Manuel Emílio Fonseca João e 

José Manuel Alves Ventura, Luciano Lopes Alves. -------------------------------------  

------- Faltaram os senhores deputados: José Carlos Vaz Gonçalves que pediu 

suspensão do mandato pelo período de um ano, e Carlos Manuel Meirinho 

Martins.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 Presidente 

da Câmara António Jorge Fidalgo Martins, e os senhores vereadores António 
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dos Santos João Vaz, Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes e Valentim Car-

valho Sena. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

nária de vinte e nove de junho de dois mil e dezoito. -------------------------------

-------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi colocada a ata à votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade. Não votou o senhor Presidente da União 

das Freguesias de Caçarelhos e Angueira, Licínio Martins por não ter estado 

presente na sessão anterior. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------- Foi apresentado o pedido de suspensão de mandato pelo período de um 

ano do senhor deputado José Carlos Vaz Gonçalves. Colocado à votação foi 

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

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

------- Usou da palavra o senhor deputado Vítor Calvelhe Pires. Disse: “A minha 

intervenção tem duas vertentes. A primeira é fazer um pequeno balanço, esta-

mos quase a cumprir um ano de mandato. A segunda vertente, pretendo apre-

sentar uma proposta. Relativamente ao primeiro ano de mandato basicamente 

cumprem-se na totalidade as expectativas. Um concelho que está basicamente 

numa gestão administrativa com uma pouca evolução nalguns pontos que es-

tavam nos programas eleitorais. Infelizmente, a registar uma situação de saída 

de serviços do nosso concelho. Pouco tempo depois das eleições tivemos o 

encerramento da agência do Millennium BCP em Argozelo, os nossos serviços 

dos CTT também perderam o centro de distribuição dos correios. Obviamente 

que não é responsabilidade direta do município nem do seu executivo mas de-

monstra bem, um bocadinho, a tendência da perca de serviços de um concelho 

que também está a ser desertificado. Tivemos uma coisa boa, foi a inaugura-

ção do PINTA. Já visitei o PINTA na qualidade de utente, já estive lá com a 

família, e apesar dos esforços que uma pessoa possa vir a fazer para tentar 

perceber para que é que realmente o PINTA foi criado é difícil de entender. Por 

mais argumentos que se façam, que é uma porta de entrada, não se entende 

muito bem até que ponto o investimento que está ali criado possa vir a ter re-
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torno para o nosso concelho. Faz-me lembrar um bocadinho quando foram in-

ventadas as garrafas de champanhe com aquele fundo côncavo, houve uma 

grande campanha de marketing para tentar explicar para que servia o fundo 

côncavo das garrafas de champanhe, e no final, apesar de muito esforço toda a 

gente chegava à conclusão que ninguém entendia para que servia aquilo. Rela-

tivamente à dinâmica de emprego aqui no concelho, gostaria de desafiar que 

nos fossem indicados quais são os postos de trabalho que são criados neste 

município, até auto-emprego criação do próprio negócio. Quando falo em cria-

ção de empregos estou a falar em emprego, não estou a falar em empregos 

criados com bases em situações eleitorais e de andarmos a abanar a bandeira 

dos partidos nas eleições. Para terminar, gostava de deixar uma proposta à 

Assembleia que é o seguinte: não é uma proposta inédita, acontece em muitas 

Assembleias, de as sessões da Assembleia Municipal serem filmadas e colo-

cadas online para que as pessoas fora do concelho possam assistir, e que fos-

sem disponibilizadas no site do município de modo a que as pessoas possam 

consultar aquilo que se passa aqui neste município. Porquê? Eu acho que os 

nossos eleitores, em Vimioso, têm o direito de saber para que serve o voto de-

les. Têm o direito de saber o que as pessoas eleitas, graças ao seu voto, fazem 

nas Assembleias, quais são as intervenções e para que é que servem. Isto 

porquê? Porque eu já vi aqui intervenções nesta Assembleia justas e dignas, 

mas que se limitam a dizer que o cartaz da festa da Rosquilha foi muito bonito, 

que o cartaz da festa tal foi muito engraçado, e acho que não é para isso, ou a 

expectativa que os nossos eleitores têm não é só para isso. Obviamente que, 

também houve aqui a intervenção e a apresentação da Moção para que seja 

implantado o Ensino Secundário em Vimioso. Sou sincero, desconheço se nes-

tes dezassete anos o executivo PSD que está no Governo fez alguma vez a 

apresentação dessa moção ou se foi a primeira vez. Também sou daqueles 

que quando fiz o nono ano em Vimioso tive que sair daqui, também não havia 

ensino secundário, a minha irmã também teve que sair daqui. Fui professor 

aqui neste ciclo e sei muito bem a realidade e o que acontece. Não vou pergun-

tar porquê só agora, ou qual o motivo de só agora ter sido apresentada essa 

moção. Eventualmente as próprias pessoas do executivo poderão ter a expec-

tativa de, talvez com um Governo do PS, que possa ter uma maior sensibilida-

de para o interior do País, ao contrário do que acontecia com os governos do 
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PSD. Nesse aspeto acabo dizendo apenas que esta proposta que eu tenho 

aqui para a apresentação das filmagens da sessão tem a ver também com a 

ideia que eu tenho que quanto maior informação as pessoas possam ter melho-

res decisões poderão vir a tomar. Acho que as pessoas deste concelho têm 

esse direito. Até para nós é bom ter essa informação e saber aquilo que se de-

bate nestas Assembleias, puderem vir a opinar sobre aquilo que se passa e 

também dentro de algum tempo terem uma forma de avaliar melhor o desem-

penho das pessoas que estão nesta sessão. É uma das propostas que deixo 

aqui, como digo não é inédita, acontece já em algumas Assembleias, salvo erro 

na de Bragança, não tenho bem a certeza mas acho que já se faz isso. Já são 

filmadas e divulgadas em direto e depois são disponibilizadas no link do muni-

cípio em que as pessoas podem aceder a qualquer hora e ver o que acontece”. 

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

da intervenção do meu antecessor apenas dizer duas coisas: não sei até que 

ponto a proposta é legal e é válida até no seguimento da lei da proteção de 

dados. Eu posso estar numa atitude menos formal numa Assembleia e pode 

qualquer pessoa do mundo inteiro ter acesso depois a essa minha posição que 

eu não dei autorização para tal. Agora, se toda a gente der autorização para 

isso, eu não dou. Não dou porque as pessoas do concelho de Vimioso, feliz-

mente, eu às vezes digo que é uma aldeia grande, mas é um município muito 

pequeno e facilmente nos conhecemos todos, e todos podemos divulgar. As 

Assembleias são públicas, as atas são públicas. Essa proposta vai trazer en-

cargos bastante significativos. Pode o município através da sua agenda cultural 

publicar as decisões mais importantes que a Assembleia teve ao longo deste 

período. Isso é que pode ser uma proposta no meu entender. Depois, relativa-

mente à afirmação de que só agora o PSD fez a proposta para o décimo se-

gundo ano, se calhar já não é do seu tempo, julgo que seja um jovem, mas há 

cerca de vinte e cinco vinte e seis anos, eu inclusive, na altura na presidência 

da Assembleia do professor Silvério, com quatrocentos e setenta alunos no 

concelho de Vimioso fiz a proposta para o décimo segundo ano. Podem cons-

tatar nas atas desculpai-me o termo, ficou tudo em “águas de bacalhau”. Na 

altura, havia hipótese, hoje não sei se há hipótese nem se não, mas só com 

uma reviravolta muito grande do litoral para o interior, é que ficam cá os alunos. 

Há só uma turma de nono ano com onze alunos. Como é que nós podemos 
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implementar o secundário? A culpa não é nossa que estamos aqui, sempre nos 

temos queixado, as moções são todas boas e têm justificação, alguém é que 

tem, no poder central, de inverter as coisas. Ainda hoje de manhã enquanto 

estava à espera de boleia alguém disse, isto já só com uma situação de virem 

para aqui jovens masculinos e femininos, que haja uma hipótese de quem vem 

para o interior não pagar impostos. Já se disse isto há muito tempo, ninguém o 

faz. Vir para o interior as empresas, isentá-las dez ou quinze anos de impostos, 

dar benefícios assim como se dão aos nascimentos. Os próprios Ministérios 

quer o da Administração Interna para colocar cá mais agentes, ou criar aqui 

uns centros de controle do país. O SIS pode ser instalado em Vimioso, porque 

é que o Infarmed agora, na altura até disse o Senhor Primeiro-ministro: “pela 

quinta vez digo o Infarmed vai para o Porto”, para onde vai o Infarmed? Tem 

que ser uma revolução do litoral para o interior. Já tenho dito várias vezes que 

o lençol está mal distribuído, puxem o pessoal que está no litoral virem-no ao 

contrário a ver se fica cá alguém. As moções são sempre boas, é um ponto de 

vista e uma lança em África, mas na verdade, não foi só agora, foi há vinte cin-

co ou vinte e seis anos que isso aconteceu”. -------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Disse: “Na sequên-

cia da intervenção do nosso companheiro, estou de acordo com o que disse o 

Serafim João que as sessões da Assembleia Municipal não devem ser filma-

das. Quem precisar de informação, como se disse, as atas são públicas todas 

as pessoas as podem consultar. Quanto aos agradecimentos dos cartazes da 

feira da Rosquilha é normal que quem faz os eventos também gosta de ser 

agradecido. Acho que se deve dizer que esteve bem e que foi bem feito e o 

que esteve menos bem também dizê-lo que é para a próxima se fazer ainda 

melhor. Neste contexto também quero dar os parabéns pelo dia do município, 

pelo concurso da raça mirandesa, correu muito bem estive presente e havia 

muita gente. Na minha maneira de ver o concurso devia começar um bocadi-

nho mais cedo, porque este ano foi um dia de muito calor e os animais, quem 

lida com eles, via-se que já estavam um pouco saturados de estar ali tanto 

tempo ao sol”.---------------------------------------------------------------------------------------  

------- Usou da palavra a senhora deputada Ana Marisa Cavaleiro do Bento. 

Disse: “Venho só dar um pequeno esclarecimento sobre a moção visto que foi 

apresentada por mim em nome do Grupo Municipal do PSD. Dizer, em primeiro 
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lugar, em relação à intervenção não concordo da mesma forma que as Assem-

bleias sejam gravadas em direto e filmadas pelo mesmo motivo que já foi 

anunciado aqui. Mas, no entanto, louvar porque depois desta intervenção e 

falamos que aquilo que se tem ouvido aqui é dizer que a festa foi boa, e que as 

coisas foram boas, mas fez-me lembrar um bocado aquela obra de Fernando 

Lopes Graça que é o ACORDEI, porque na prática o Partido Socialista ainda 

não veio aqui propor rigorosamente nada. A moção foi entregue agora outra 

vez, eu nunca tinha estado aqui, e acho que não há tempo para nós abraçar-

mos uma causa. Cada um abraça uma causa e tem de acreditar nela. Vai ser 

muito difícil? Vai. Eu acredito nela e aquilo que estou a dizer é que é uma mis-

são difícil, mas enquanto pudermos vamos lutar por ela.” -----------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Hugo Miguel Jerónimo Rodrigues. 

Disse: “Evidente que a moção de que estamos aqui a falar é interessante. O 

PSD pensou-a, foi a Ana que a apresentou, também noutro sítio e bem, mas a 

questão é que realmente não é real. Quando o órgão máximo escolar, o Dr. 

Serafim João que é a pessoa mais responsável pela educação aqui em Vimio-

so, é o Diretor do Agrupamento de Escolas de Vimioso, acabou de dizer que 

realmente há uma turma de nono ano em Vimioso com onze alunos, é impossí-

vel que o próprio Governo permita que haja o décimo segundo ano ou equiva-

lente. Não há gente, é propor por propor. É sempre de louvar, como estavam a 

dizer, acreditar e fazer aquilo em que acreditam, mas não é real. Nós até votá-

vamos a favor. Era interessante, mas acaba por não ser real nem exequível. 

Relativamente às filmagens, à Assembleia ser filmada, não sei se sabem, 

acredito que sabem, há um canal de televisão que agora até está disponível 

em TDT, que é o canal da Assembleia da República. É a Assembleia mais im-

portante do País e passa em direto. Portanto é uma questão de cada um, obvi-

amente, concordar ou não concordar. Mas, não há problemas nenhuns de da-

dos, das pessoas falarem, porque a presença de todos aqui é uma situação 

legal, e estamos aqui com conversas sérias, independentemente de uma ou 

outra situação de podermos ter uma atitude mais ou menos áspera. Na As-

sembleia da República também vemos lá discussões às vezes em certas situa-

ções a roçar a má educação e também não é por aí. Não sei de que forma po-

derá ser votada ou deverá ser votada, e cada um dá a sua opinião. Agora, a 

Assembleia ser filmada não é nenhum crime, acredito que ninguém aqui está a 
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ter um papel de que se envergonhe ou, o que quer que aqui faça, não queira 

que seja visionado ou mostrado lá fora. Como foi dito nós saímos daqui, prova-

velmente vamos almoçar e falamos daquilo que está a ser discutido. As atas 

estão disponíveis, a ata é a representação escrita do que se passa aqui, as 

filmagens seriam uma representação vídeo daquilo que está escrito na ata, não 

me parece que seja nada de anormal. Relativamente ao acordar do PS ou não, 

a Assembleia Municipal além de ser também um local de apresentação de pro-

postas, de ideias e discussão é também, como sabem, um órgão fiscalizador. 

Não está escrito em lado nenhum que os membros de uma Assembleia devam 

apresentar propostas para melhoramento ou não, porque às vezes as propos-

tas são mesmo só propostas. Não me parece que isso seja necessário. Nós 

estamos aqui, também, num papel, como disse, fiscalizador e observador, por-

que provavelmente quem tem que fazer produzir, quem tem que apresentar 

resultados é quem está no executivo. Custa-nos um bocado, no seguimento do 

que o Vítor inicialmente aqui disse e parece-me que bem, acho que ele foi curto 

no sentido de dizer que, o concelho está a perder Instituições, serviços e tudo o 

mais. Não me parece que seja só neste último ano. Vimioso em termos gerais, 

tem cada vez menos gente, tem cada vez menos empresas, tem cada vez me-

nos emprego, ou tem cada vez menos possibilidade de emprego, e realmente a 

nós, a todos que aqui estão entristece-nos um bocado que assim seja. Já sa-

bemos, como foi dito e bem, que não há poções milagrosas, mas parece-me 

que durante um período tão grande, o PSD esteve quase nestes vinte anos de 

executivo, poderia ter sido feita mais alguma coisa, devia haver uma ideia geral 

e aplicá-la em várias áreas, e tentar cativar cada vez mais pessoas para cá. Às 

vezes não é só a questão de cativar as pessoas que estão no litoral, como foi 

aqui dito, sabemos que o litoral é a zona mais populosa do país por vários fac-

tores que não vale a pena estar aqui a discutir. Mas, se calhar, se houvesse 

uma ideia de, digamos assim, as pessoas que são do concelho, e eu sou do 

concelho tanto ou mais que todos que aqui estão, mas como sabem não resido 

cá e não tenho cá a minha actividade profissional. Custa-me um bocado porque 

gosto do meu concelho, gosto das pessoas, gosto da forma como se vive e 

como as pessoas se dão aqui em Vimioso e como funciona o nosso concelho. 

Sinto que ao longo dos anos não há uma perspetiva, quem está de fora, e es-

tou a falar no meu caso pessoal, de ver alguma coisa a ser feita e dizer assim, 
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eu não estou em Vimioso mas provavelmente daqui a um ano ou dois, esta 

forma como está a ser gerida, esta ideia de gestão do concelho, pode-me per-

mitir, se calhar, e pensar que para o ano poderei vir para cá. E como eu poderá 

haver mais pessoas que pensam isso, porque se estivermos no período de fé-

rias maior, que é o mês de agosto, não falta gente em Vimioso, e pessoas de 

Vimioso, não são pessoas de fora, não são pessoas do estrangeiro, embora os 

imigrantes sejam, mas não são turistas, são pessoas de Vimioso e vêm a Vimi-

oso porque gostam. Se houvesse uma ideia mais abrangente, uma ideia de 

permitir a toda a gente as mesmas oportunidades, se calhar haveria mais pes-

soas que poderiam vir para Vimioso, poderíamos ter mais crianças, poderí-

amos ter quatro ou cinco turmas de nono ano, poderíamos ter gente para ter o 

décimo segundo ano, poderíamos ter gente para ter a zona industrial mais 

cheia, e acho que podia haver melhores condições de vida no concelho. Mas 

isto é uma situação que se calhar merecia um pensamento mais amplo para 

depois partir para várias áreas no particular e, se calhar, durante os próximos 

anos deste mandato. É uma situação a propor e pensarmos nisso. Se calhar, 

até vou pensar nisso e propor alguma coisa diferente, embora gostemos todos 

do concelho de Vimioso para deixarmos de uma vez por todas, se calhar, de 

nos sentirmos à parte, de sentirmos que as oportunidades em Vimioso funcio-

nam um bocado com a cor da camisola, de sentir que em Vimioso as oportuni-

dades de emprego, de negócio, funcionam um bocado consoante as ajudas e 

os benefícios que a política dá. E a política deve ser feita para as pessoas, em 

prol das pessoas e não em interesses pessoais, não deve ser assim não en-

tendo a política assim”. --------------------------------------------------------------------------  

------- Usou da palavra o senhor Presidente da União das Freguesias de Caça-

relhos e Angueira, Licínio Martins. Disse: “Eu sou um otimista por natureza, e 

alguém que acredita muito no concelho onde nasceu, cresceu e onde construiu 

a sua casa para viver com a sua família. Relativamente à questão do décimo 

segundo ano, cresci a ouvir falar do décimo segundo ano. Também eu tive que 

sair do concelho quando terminei o nono ano. O meu filho mais velho teve que 

sair há dois anos está no décimo primeiro, e o meu filho mais novo está na 

turma de dez alunos do nono ano, a única turma que a escola tem no nono 

ano. Para o ano vai ter que sair do concelho também. Evidentemente que 

apresentada uma moção a defender a possibilidade do décimo segundo ano ou 
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do ensino secundário ser integrado em Vimioso, é benvinda, é se calhar um 

grito de alerta pelo desprezo que o Poder Central tem tido por Vimioso e pelos 

concelhos do interior. Nós não somos diferentes. Ainda ontem estive até às dez 

da noite numa formação, em Macedo de Cavaleiros, e ao meu lado estava o 

representante de Freixo, tem uma turma de nono ano com treze alunos, a Es-

cola Secundária de Torre de Moncorvo tem sete turmas no terceiro ciclo, e por 

aí fora. É a realidade de todos os municípios do interior. Mas como disse sou 

um optimista por natureza, e temos que pegar naquilo que realmente ainda es-

tá ao nosso alcance. O município de Vimioso, a Câmara Municipal de Vimioso 

recentemente viu aprovado o Plano de Combate ao Insucesso Escolar. O se-

nhor Presidente que me corrija se eu disser aqui alguma coisa menos correta 

mas, penso que se aproxima de meio milhão de euros. E o Plano de Combate 

ao Insucesso Escolar não é meramente para aplicar no Agrupamento de Esco-

las de Vimioso, mas é também para acompanhamento do Ensino Secundário. 

Os nossos alunos têm que sair, mas neste Plano de Combate ao Insucesso 

Escolar entre diversas outras rubricas há a contratação de cinco técnicos na 

área da educação e da acção social que deverão fazer esse acompanhamento. 

Evidentemente que é uma preocupação dos pais, eu estou a senti-la agora. Eu 

estou aqui, a minha esposa está a dar aulas no agrupamento de escolas de 

Vimioso e o meu filho está em Bragança e tem dezasseis anos. Evidentemente, 

é uma preocupação. Se nós podermos ter um acompanhamento, uma articula-

ção entre o município, o agrupamento de escolas, e as escolas secundárias 

que recebem os alunos do município de Vimioso, poderemos estar um pouco 

mais confortáveis com a situação. A questão do insucesso ou do abandono 

escolar dos alunos do secundário de Vimioso, os alunos oriundos de Vimioso, 

que vão estudar noutras escolas secundárias, e que a percentagem de aban-

dono ou de insucesso, se calhar, até é bastante significativa por não existir es-

sa articulação, por não existir esse acompanhamento. Tenho esperança que o 

Plano de Combate ao Insucesso Escolar nesse aspeto venha dar algumas res-

postas positivas. Quando às vezes pensamos que nada está a ser feito, algu-

ma coisa também está a ser feita. Agora é acreditarmos que este plano vai mi-

nimizar, de alguma forma, a questão da problemática do insucesso dos nossos 

alunos que têm de sair do concelho. Por outro lado, penso que dificilmente 

conseguiremos o secundário para Vimioso, porque a realidade é aquela que é, 
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mas é uma responsabilidade central, não é só ter doze anos de escolaridade 

obrigatória é também assumir as suas responsabilidades. Os alunos que têm 

que sair dos seus municípios, no caso do distrito de Bragança, Freixo de Espa-

da à Cinta e Vimioso deveriam as famílias ser ajudadas para as deslocações, 

para a integração desses alunos em residências. Isso é uma responsabilidade 

do Estado Central. Aí podem também dar alguma resposta e se eu não estou 

enganado, apesar das revindicações feitas, ainda não há resposta nenhuma”. -  

------- Usou da palavra a senhora deputada Ana Marisa Cavaleiro. Disse: “ Que-

ro relembrar que foi aprovada a moção. Não é uma moção irreal, é difícil, e se 

a aprovaram e se a leram cito: De acordo com o artigo quarenta e três da actu-

al Constituição da República Portuguesa, a liberdade de aprender e ensinar é 

garantida pelo Estado, sem quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, políticas, 

ideológicas ou religiosas. O artigo setenta e três da lei fundamental refere 

igualmente que todos têm direito à educação e à cultura. O artigo setenta e 

quatro complementa o anterior e sublinhando que o Estado reconhece e garan-

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

formação escolar, tornando universal o direito a este bem essencial. Isto é uma 

proposta real e é uma proposta que denota que o Estado está em incumpri-

mento no caso com o concelho de Vimioso e, como foi referido, também no 

distrito de Bragança com o concelho de Freixo de Espada à Cinta”.----------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado Vítor Calvelhe Pires. Disse: “Quando 

falei da moção foi para enunciar que até foi o ponto alto das intervenções aqui 

na Assembleia e não o contrário. Concordo plenamente com tudo o que disse o 

meu amigo Licínio, e de facto o Estado obviamente tem obrigação, inclusiva-

mente este ano os alunos já têm a maior parte deles recebido manuais escola-

res, nesse sentido também o Estado está a fazer o seu papel. A minha propos-

ta que eu falei aqui inclusivamente, e só para terem ideia, consultei agora, em 

Macedo de Cavaleiros a Assembleia Municipal de hoje vai ser na Junta de Fre-

guesia das Arcas e vai ser transmitida em direto pela Rádio Brigantia. Quando 

fiz aqui a proposta para que as sessões fossem apresentadas em direto não 

tem qualquer caráter de fiscalizador. Acho que ninguém está aqui para se en-

vergonhar daquilo que faz, nem ter medo daquilo que faz, acho que é apenas 

um direito das populações de Vimioso em apreciarem e em se inteirarem do 

que se passa aqui. Eu não digo que as pessoas estejam sentadas neste mo-
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mento ali naquele jardim a ver a Assembleia Municipal, não será assim tão dis-

pendioso. Acredito que se gastará dinheiro mais mal gasto, não é assim tão 

dispendioso pôr aqui uma câmara ou duas e criar um link online. A minha es-

tranheza é que as pessoas tenham medo que se veja aquilo que se passa aqui 

nesta Assembleia. Até parece que há alguma coisa a esconder, não é nada 

disso, é apenas um direito que as pessoas podem ter em presenciar uma ses-

são da Assembleia Municipal. Porquê? Porque não é só ler as atas e ver o que 

se passou, acho que seria interessante para as pessoas do município aprecia-

rem, porque muitas das pessoas não terão oportunidade de vir a uma Assem-

bleia Municipal e estar presente, e no entanto, se calhar em casa, podiam as-

sistir à sessão Municipal, àquilo que se debate e àquilo que se aprova ou não 

se aprova, basicamente é só isso. Relativamente à moção, como digo, aprovei-

a, estou plenamente de acordo, quando falei nesta situação foi porque foi o 

ponto alto das sessões. Queria esclarecer mais uma questão: quando digo que 

as pessoas vêm para aqui dar os parabéns pelas festas, eu sou totalmente fa-

vorável a essa situação, acho que se devia, além disso, fazer mais, não estou a 

dizer quando eu venho aqui dizer a festa correu muito bem obviamente que sim 

que correu muito bem e tem de ser feita. As pessoas têm expectativa, nós es-

tamos aqui todos, independentemente da cor partidária, temos uma responsa-

bilidade com quem nos elegeu para estarmos aqui. É a essa expectativa que 

nós temos que corresponder, aos nossos eleitores. Queria só deixar aqui um 

pequeno alerta. Nem tudo correu bem no S. Lourenço, na feira do gado. Gos-

tava que o executivo pensasse numa forma de criar condições de segurança 

no dia da feira, porque este ano houve uma pessoa que se magoou mesmo à 

minha frente, inclusivamente o Senhor Presidente da Câmara teve que sair 

apressadamente com uma criança pela mão, as vacas estavam ali um pouco 

espantadas. Acho que não deve ser muito difícil, no dia da feira do gado, criar 

condições para que haja uma separação donde é que estão os animais para as 

pessoas que estão a ver, principalmente, porquê? Porque as pessoas que vão 

ver estão fartas de ver animais de raça mirandesa, são pessoas daqui, não têm 

que obrigatoriamente estar misturadas com os animais. Este ano foi um grande 

susto o ano passado também, e não será difícil colocar uma vedação para que 

as pessoas não estejam em risco de segurança nesse dia. Por isso, correu tu-

do muito bem, exceptuando que uma pessoa foi colhida por um animal que se 
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espantou, só foi recuperada cinco ou seis dias depois, e são animais que devi-

do ao stress de transporte, devido ao stress do dia-a-dia, podem ser muito 

meigos em casa, mas podem ter situações imprevisíveis. E, se fosse colocada 

uma vedação uma coisa simples em que as pessoas não pudessem entrar mis-

turadas com os animais, ou então criar um corredor de segurança onde os 

animais saem dos veículos de transporte para o centro de exposição. Não deve 

ser muito difícil criar uma situação dessas, garantindo condições de segurança 

para quem visita”. ---------------------------------------------------------------------------------  

------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João. Disse: “Só para res-

ponder ao deputado Vítor. Com a minha atitude em não estar de acordo não 

quer dizer que eu tenha medo que as imagens que são transmitidas lá para 

fora, me ponham em causa a mim ou qualquer membro desta Assembleia. Es-

queça isso. Noutros tempos não podíamos fazer o que estamos a fazer aqui 

hoje, não se lembra disso porque não estava cá. Houve uma altura, eu conto 

esta história, em que, se calhar, é que era necessário a tal gravação em ima-

gem porque os deputados municipais de Vimioso não tinham a liberdade de 

expressão, depois do vinte e cinco de abril de setenta e quatro, que têm hoje. 

Que o vinte e cinco de abril exista sempre! Houve uma altura em que me man-

daram calar, que eu saiba aqui nunca ninguém mandou calar ninguém desde 

os últimos vinte anos para cá, e noutra altura houve, há aqui testemunhas que 

ainda se lembram disso, não são muitos mas há alguns. E uma altura, na se-

quência do que o que o senhor estava a dizer, temos que falar e ser interventi-

vos, eu já manifestei aos meus colegas de bancada que não fico muito conten-

te quando entramos mudos e saímos calados. E sabe porquê? Houve uma al-

tura que eu fiz o seguinte: criticavam-me muito porque eu era uma pessoa e 

desculpai-me o termo, tinha o sangue na guelra. Falava, intervia porque acho 

que devíamos ser interventivos e devemos ser, não quero com isto magoar 

ninguém, longe de mim magoar alguém ou chatear alguém, mas devemos ser 

interventivos porque se nunca formos interventivos, está tudo bem, não sei se 

está tudo bem se estivermos calados, pode estar tudo mal. Nessa altura al-

guém me disse: “até que enfim Serafim João deixaste as pedras em casa”, co-

mo se viesse aqui discutir qualquer coisa e trouxesse as pedras. E sabe por-

quê? Porque entrei mudo e saí calado. Não foi uma grande vitória para mim 

nem para ninguém da Assembleia, no entanto deram-me os parabéns assim. 
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Portanto o facto de serem as sessões gravadas, divulgadas, da minha parte 

não estou de acordo, não quer dizer que a Assembleia não esteja de acordo e 

que isso se faça, na certeza porém que as imagens têm que ser editadas. Eu 

não permito que a minha imagem seja divulgada lá fora. Se forem editadas 

quando estou a intervir publicamente, a minha imagem pode ser divulgada. 

Agora, se estiver ali sentado, é o que disse há bocado e pode ser verdade, ter 

uma atitude menos correta, quem mandou divulgar aquela imagem? Agora 

neste momento que estou a intervir pode ser divulgada como a do Vítor quando 

esteve aqui, tudo bem. Depende se as imagens que são divulgadas no tal ví-

deo são editadas ou não. Se forem editadas para mim tudo bem, se não forem 

não estou de acordo”. ----------------------------------------------------------------------------  

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

Disse: “Até agora algumas das intervenções que aqui existiram foi para prave-

nizar algumas situações. Contudo a minha intervenção vem dizer que na última 

sessão houve um momento que me entristeceu, nomeadamente está em ata 

na página oito, foram as palavras proferidas pelo vereador Jorge Fernandes 

quando disse: “tal como já disse em sessões anteriores virei aqui falar de as-

suntos que dizem respeito à minha freguesia, Angueira”. Vereador eleito por 

todo o concelho e no Facebook do PS Vimioso colocou a vinte e oito de outu-

bro: “na qualidade de vereador da oposição, Vimioso poderá contar com a opo-

sição responsável, crítica e com apresentação contínua de propostas de de-

senvolvimento para o nosso concelho. Esta será a minha postura durante todo 

o mandato que ontem iniciou. Fico triste, em nome dos eleitores de Carção, 

que votaram no senhor vereador porque mereciam também que viesse falar de 

outros assuntos de outras freguesias”. ------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor vereador Jorge Fernandes. Disse: “Esta inter-

venção do deputado Daniel, com muita estima e amizade que tenho por ti, de-

monstra que tu não conheces o regimento da Assembleia Municipal. Quando 

me refiro que só faço intervenções relativamente à minha localidade onde te-

nho residência fiscal e exerço alguma actividade, é porque os vereadores, nes-

ta Assembleia Municipal, não podem intervir no que toca a assuntos relaciona-

dos com a Câmara Municipal. Temos o nosso órgão próprio para fazer a nossa 

intervenção que é o órgão da Câmara Municipal. Portanto, demonstra que tu 

não conheces o regimento da Assembleia Municipal. Logicamente que no nos-
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so órgão próprio que é a Câmara Municipal, nas reuniões da Câmara Munici-

pal, as intervenções que faço não são personalizadas, personificadas ou direc-

cionadas só para uma localidade, mas sim para todo o concelho. O meu pen-

samento é todo o concelho não é só a localidade de Angueira. Só posso dizer 

que desconheces o regimento da Assembleia Municipal, e devias conhecê-lo. 

Portanto às vezes mais vale estarmos calados do que dizer algumas asneiras, 

isso também mo dizem a mim quando digo algumas asneiras, faz parte da nos-

sa própria natureza. Repito aquilo que já disse, aqui só virei falar da minha lo-

calidade ou em defesa da honra, tal como tive que o fazer agora. No que toca 

aos assuntos relacionado com o concelho e a gestão autárquica, o meu local 

próprio para fazer as minhas próprias intervenções é em reuniões de Câmara e 

não é nesta Assembleia Municipal. Mas estou inteiramente à disposição se al-

guém me solicitar aqui algum esclarecimento no computo geral do concelho 

para o fazer, porque eu estou cá à minha custa do meu próprio emprego que 

eu criei em Vimioso. Estou à vontade para discutir o quer que seja para qual-

quer que seja a localidade”. --------------------------------------------------------------------

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

Disse: “Peço desculpa novamente pela intervenção, então eu faço uma ques-

tão, existindo eventualmente, alguma ignorância, está impedido por regulamen-

to, solicito à Assembleia que me seja esclarecido, a possibilidade, nesta As-

sembleia como membro, como assistente e como morador do concelho, e de 

falar e intervir sobre qualquer localidade do concelho”. --------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Agradecer a 

dinâmica e as intervenções que foram feitas mas, até porque foi feita uma 

apreciação do trabalho do executivo, obviamente que me cumpre também fazer 

alguns esclarecimentos. É verdade que saíram serviços do concelho de Vimio-

so, saiu de facto a agência do Millennium em Argozelo que só funcionava um 

dia por semana, aliás foi discutido em sede de reunião de câmara e reunindo 

com os responsáveis do Millennium, o que eles me disseram é que tinham dias 

da semana em que iam lá, penso que era à quinta-feira, que chegavam a entrar 

no banco uma ou duas pessoas. E com muito esforço até hoje, não garanto 

que seja sempre, conseguimos que ficasse lá o ATM. Adquirimos já o edifício 

que era do banco, fizemos a escritura na passada terça-feira, não só para ins-

talar lá a Junta de Freguesia, que as condições em que está hoje não são as 
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melhores., mas também para garantir o multibanco. Não se esqueçam que os 

correios estão em Argozelo porque a Junta de Freguesia facultou as instala-

ções e a câmara tem lá um funcionário a tempo inteiro, senão não tínhamos 

correios em Argozelo. Mas o banco é privado, na altura os correios ainda eram 

públicos. O banco é completamente privado. Já houve outra agência bancária 

que tentou encerrar no concelho e com o esforço que fizemos conseguiram 

manter-se, oxalá que se mantenham por muito tempo. Quanto ao centro de 

distribuição dos correios, eu quero referir que o que acontecia era o camião dos 

correios vir aqui e deixar a correspondência do concelho, era isso que aconte-

cia. Foi mal ter fechado? foi muito mau. O centro de distribuição distrital está 

em Mirandela, fechou em Alfândega há muito mais tempo do que em Vimioso, 

não fechou foi o serviço de correios até à data, e hoje os CTT são uma empre-

sa privada. É verdade que isto é o reflexo da pouca dinâmica que existe no in-

terior. Mas, fecharam lojas dos correios em cidades, como sabem noticiado por 

toda a comunicação social. Relativamente ao PINTA, se pensarmos que inves-

timentos da Câmara Municipal o retorno é no sentido do lucro, então não faze-

mos nenhum. Quero dizer-lhe que a CCDR-n indicou o Parque Ibérico de Natu-

reza e Aventura, como um dos exemplos de defesa da sustentabilidade ambi-

ental e educação ambiental, e na próxima semana estará cá uma reportagem 

da Porto Canal exatamente indicada pela CCDR-n indicando como indicou a 

Senhora Secretária de Estado que aqui esteve, como modelo de investimento 

na sustentabilidade ambiental e educação ambiental. Portanto já está a ter efei-

to positivo e mais, a informação que eu tenho é que desde que abriu até hoje já 

teve cerca de mil e quinhentos visitantes, algum retorno tem. A questão da di-

nâmica do emprego, à câmara cumpre criar as condições para que se crie o 

emprego. Há muito pouco tempo a Mirandesa admitiu gente, sabe quem é que 

colaborou com a Mirandesa para se instalar aqui? Foi o executivo. Abriu uma 

creche em Vimioso que criou postos de trabalho, sabe quem fez o esforço todo, 

com a colaboração da Santa Casa da Misericórdia, mas o esforço financeiro, 

técnico e logístico, todo da Câmara Municipal de Vimioso, criaram-se empregos 

e defenderam-se as famílias que têm crianças e não tinham onde as deixar. 

Cancelamos um conjunto de investimentos e apostamos tudo nesse investi-

mento e, felizmente hoje, ao fim de um ano, incompreensivelmente, eu mostro-

lhe, aliás mostrei aos senhores vereadores na reunião de câmara algumas das 
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trocas de informação com a Secretaria de Estado da Segurança Social só ao 

fim do ano é que vieram os acordos. Até lá, suportou a câmara todos os encar-

gos. Diz que é uma função básica do município, e não é uma função básica do 

Estado dar os acordos quando estavam em amas e depois retiraram-nos? Mas 

se essa é a função básica cumprimo-la. Depois, por exemplo, conseguimos 

que a ASAE tivesse um funcionário no concelho, está cá, é mais um que está 

cá. Claro que traz custos para o município, traz, mas há um funcionário que 

está no concelho. Na zona industrial há pedidos para investimento, ainda há 

cerca de quinze dias estive todo o dia com um potencial investidor. Fui a Ave-

lanoso ver terrenos, mostrei-lhe a zona industrial, estive em Carção mostrei-lhe 

terrenos, em Vale de Frades também lhe mostrei terrenos, e portanto se o in-

vestidor vier, vem. Quais são as condições que nós criamos: terrenos a um 

cêntimo, não cobramos licenciamento, não cobramos derrama, que mais pode 

fazer o município? Agora, era bom que tivéssemos boas acessibilidades, mas 

não temos, e o grande entrave que muitos investidores colocam é exatamente 

as acessibilidades, e é por isso que continuamos a lutar para que haja uma 

ligação mais rápida e segura aos eixos estruturantes designadamente à auto-

estrada. Por exemplo neste momento já está na Agência Portuguesa do Ambi-

ente para análise, para o parecer da avaliação de impacto ambiental, o estudo 

da ponte sobre o Rio Maçãs para ligar Vimioso a Carção. Mas foi a câmara, 

sem responsabilidade nenhuma, que teve de arranjar dois pareceres, um de 

uma empresa que faz consultoria ambiental, e outro de um professor do IPB, 

para dois problemas que o ICNF estava a levantar. Foi a câmara e não tinha 

que ser a câmara, tinha que ser as Infraestruturas de Portugal, mas foi a câma-

ra que o fez. Relativamente ao décimo segundo ano, todos nós aqui fomos ví-

timas disso, eu também fui, eu até saí antes porque o meu irmão mais velho 

acabou o nono e teve que ir embora, e foi toda a gente embora, fomos todos 

vítimas disso. Eu quero dizer que quando vim para a câmara como Chefe de 

Gabinete do atual Presidente da Assembleia Municipal, a primeira reunião em 

que saí com ele para Lisboa foi exatamente ao Ministério da Educação, setem-

bro ou outubro de dois mil e dois a solicitar o décimo segundo ano. Não fomos 

ouvidos. Sete de dezembro de dois mil e dezasseis estive no gabinete da Se-

nhora Secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, a solicitar o déci-

mo segundo ano. Tenho feito intervenções públicas a nível partidário e sem ser 
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partidário, sempre a reclamar o décimo segundo ano. Aliás quando o anterior 

Primeiro-Ministro esteve aqui a anunciar o concurso para a ligação da estrada, 

falei exatamente no décimo segundo ano. Mais, temos estado sempre em per-

feita articulação com o Centro de Emprego e, houve tempos em que havia mais 

alunos que conseguimos que houvesse cá ensino profissional, que funcionou 

nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Vimioso, e tivemos cá alu-

nos de Miranda do Douro e um de Freixo de Espada à Cinta. Este ano junta-

mente com a Senhora Diretora do Centro de Formação Profissional Dr.ª San-

dra Valdemar reunimos na Câmara Municipal, também com o Senhor Diretor, 

para implementar todos os esforços para criar aqui uma turma de ensino pro-

fissional. Não há alunos inscritos, havia três ou quatro. Fizemos todos os esfor-

ços. Na semana passada foi mais uma missiva, um ofício meu para o Senhor 

Presidente da República para que ajudasse os alunos de Vimioso, que estão 

num Portugal esquecido como ele refere, que têm os mesmos direitos como 

dizia o Licínio, Presidente da União das Freguesias de Caçarelhos e Angueira, 

no sentido de que, se eles têm de sair do seu concelho, então que tenham aju-

das financeiras para os pais suportarem esses custos. Sabe quem é que está a 

suportar esses custos para as famílias com mais dificuldades, a câmara muni-

cipal. Pagamos residências, pagamos deslocações, pagamos tudo isso, não 

tínhamos que o estar a fazer, tinha que ser o Governo a fazê-lo. Eu não aceito 

que se diga que não é possível fazer aqui o décimo segundo ano. Não aceito 

isso. Isso é a pescadinha de rabo na boca, são poucos não há, não há, cada 

vez são menos. Há professores que vão de Miranda do Douro para Sendim dar 

aulas, há professores que vão da Abade Baçal para Izeda dar aulas, porque é 

que não hão-de vir a Vimioso. Repare, eu sou professor do ensino secundário, 

posso dar ao secundário, posso dar ao décimo, décimo primeiro e décimo se-

gundo ano, estagiei numa turma de décimo segundo ano. O professor Licínio 

também pode dar na área dele. Um professor de Matemática se dá aos sétimos 

oitavos e nonos, também pode dar ao décimo, décimo primeiro e décimo se-

gundo. Praticamente era preciso que viesse cá um professor de filosofia e pou-

co mais. O de Português não pode? Pode. Não há vontade política, ou há von-

tade política ou não há, bastava que viesse cá um professor de filosofia que se 

calhar não tem horário completo em Miranda ou em Mogadouro ou em Bragan-

ça e podia vir cá a dar aulas. Se são poucos alunos, vai haver cada vez menos. 
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Se houvesse, havia mais funcionários, havia pais que não abandonavam o 

concelho por causa dos seus filhos, porque às vezes vão os filhos e vão os 

pais, como aconteceu com o meu exemplo. Na altura em oitenta e dois foram 

sete pessoas que saíram de Algoso quando os meus pais deixaram a aldeia 

para educarem os filhos. Publicamente digo, esse exemplo está filmado, está 

no youtube, está por esses lados todos as minhas intervenções é só vê-las es-

tão lá. Isso acontece e eu tenho sido o primeiro, até se calhar por formação, a 

lutar para que isso aconteça. Sabe que desde dois mil e doze está assinado o 

contrato de transferências de competências na educação ainda com o anterior 

Governo e só neste mês é que estamos a conseguir operacionalizá-lo? Esteve 

lá um Governo do PSD e agora está lá o do PS. Sabe o que eles queriam? Não 

queriam dar o dinheiro que têm de dar, mas vão ter que dar cem mil euros. Te-

nho por escrito a garantia de que vem o dinheiro, ainda não veio, há-de vir se 

não for neste mês virá no próximo e os funcionários da escola passarão a inte-

grar o quadro da câmara municipal. Porque é que foi feito este contrato de 

transferência? Porque se não tivesse sido feito não havia obras na escola, era 

uma condição obrigatória para ter fundos comunitários. Quando pergunta se o 

executivo fez alguma coisa, é daquelas matérias que, quando tenho oportuni-

dade, não deixo de pôr o dedo na ferida em todas as intervenções. Quando foi 

da sessão do movimento pelo interior, em Bragança, fui lá de propósito só para 

falar nisso, só para falar no ensino secundário, que é uma vergonha, eu consi-

dero isto uma vergonha, ainda por cima quando é obrigatório, que é o mais 

grave, é que antes não era obrigatório, até dois mil e doze ou treze não era 

obrigatório era só o nono ano, agora, se é obrigatório as pessoas têm que ter 

condições para cumprir uma obrigação. Então eu agora para cumprir uma obri-

gação tenho de ter custos que não deveria ter, e os outros que estão nos ou-

tros concelhos com o décimo segundo ano não têm estes custos. É só para 

verem isto, basta ver a comunicação social escrita desta semana do nosso dis-

trito, infelizmente os alunos de quinto e sexto ano de Izeda vão para Bragança. 

Veja como está a realidade no nosso distrito. Não é só do nosso distrito infe-

lizmente. A realidade é esta, não há alunos, o interior está despovoado, eu não 

digo desertificado, desertificado não está, está despovoado, e o despovoamen-

to é para mim o maior problema do concelho de Vimioso e de todos os do inte-

rior. Se formos ver, estatisticamente a diminuição do número de alunos em 
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concelhos comparados com o nosso, porque eu dei aulas em Mogadouro, 

quando lá dei aulas em noventa e cinco, havia oito turmas de sétimo ano, todas 

com mais de vinte e três alunos, excetuando uma que eu tinha, porque eu tinha 

sete sétimos. Sabe quantas há hoje? Três. Com quantos? Menos de vinte alu-

nos. Estamos a falar de um concelho o dobro do nosso, com o dobro da popu-

lação. A realidade é diferente e isto devia interpelar-nos para soluções nacio-

nais e globais. Podemos dar os livros, já os damos há muito tempo, continu-

amos a dar as fichas, se o Governo dá os livros nós damos as fichas, vamos 

continuar a dar, podem os miúdos não pagarem nada pelas visitas de estudo, 

podemos dar a alimentação, podemos dar tudo. A qualidade de vida no conce-

lho de Vimioso, é reconhecida por instituições particulares e públicas, porque 

há qualidade de vida nessas áreas da vertente social. Era como dizia o Hugo 

que até gosta da forma como se vive em Vimioso, porque as pessoas têm qua-

lidade de vida, quem vive aqui. Agora, o que falta são os empregos para que 

haja cá mais gente, é óbvio. E não foi como diz, que este Governo é mais sen-

sível às questões da educação. Desde que estou na câmara como chefe de 

gabinete até hoje comecei com o PS, PSD, PS, PSD, PS. Nenhum resolveu 

nada e, portanto eu critico-os a todos, porque em primeiro lugar defendo o meu 

concelho, e depois é que defendo as questões partidárias e porei sempre as 

questões do meu concelho acima das questões partidárias. Dizer ao senhor 

deputado Hugo, eu nunca considero o nono ano impossível, não é impossível, 

uma turma de nono ano é impossível foram palavras suas. Continuo a acreditar 

que é possível, se houver vontade política. Se fizerem um estudo técnico, como 

agora estão a fazer para o Infarmed, se fizerem um estudo técnico para a tra-

vessia Vimioso/Carção sabe qual é o resultado, não se justifica, não é preciso 

fazer estudo nenhum, quantos carros lá passam? Quanto é que custa a obra? 

Correto? Em termos técnicos, se forem fazer um estudo técnico, e eu já disse 

isto às Infraestruturas de Portugal, está escrito nas atas, em todo o lado o que 

fazemos com eles, se formos fazer um estudo técnico não se justifica, e qual é 

o argumento? Passam poucos carros, não há gente não se justifica. Mas a polí-

tica não é só para tomar decisões técnicas, é para tomar decisões políticas e 

em termos de coesão territorial justifica-se? Em termos de justiça social para 

com as populações que não têm justifica-se? Claro que justifica, quero ver 

quando há capacidade política para isso. Digo-lhe mais, se não fosse este exe-
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cutivo a lutar quase semanalmente com as Infraestruturas de Portugal e ter 

arranjado os pareceres, não tenho dúvida nenhuma que o processo estava na 

gaveta, parado. Aliás este Governo já fez tábua rasa do plano de proximidade e 

do plano de investimentos 2015/2019, que o anterior, a Infraestruturas de Por-

tugal tinha. Já não o consegue ver na internet, já só lá tem o vinte trinta que 

está agora a ser discutido. Não o consegue tirar da internet, em que vem lá 

claramente Vimioso cerca de dezanove, vinte milhões. Isso foi apresentado 

aqui na casa da cultura em Vimioso, já não está, se conseguir agradeço. Rela-

tivamente ao PSD não ter ideias, não há ideias. Eu percebo que quem está na 

oposição tem sempre o papel mais fácil, eu também já fui oposição, é sempre 

um papel mais fácil, e eu não critico por causa disso obviamente, nós querí-

amos ver outras perspetivas, outras ideias. Portanto dizer-lhe que quando há 

instituições públicas, universitárias que elegem Vimioso como um dos conce-

lhos com melhor qualidade de vida, eu fico muito satisfeito. Porque também  

uma das funções de uma Câmara Municipal é proporcionar qualidade de vida 

aos seus munícipes, fico muito satisfeito com isso, e mais, continuamos a ser 

reconhecidos dessa forma. Eu até aceito isso como uma crítica mais partidária 

do que propriamente política, que não há as mesmas oportunidades, que as 

oportunidades só são para quem é da cor da camisola. Meu caro amigo, since-

ramente eu nem vou comentar. Não vou comentar, porque eu não recebo li-

ções, não quero dá-las, mas não as recebo lições de democracia e transparên-

cia e de igualdade de oportunidades, quando diz que não há igualdade de 

oportunidades está a dizer o quê? Relativamente ao que disse o Presidente da 

União das Freguesias de Caçarelhos e Angueira Licínio Martins, o programa do 

combate do insucesso escolar, se considerarmos todo o financiamento que 

está integrado na Comunidade Intermunicipal e cujos concursos estão a decor-

rer, ultrapassa mais de três milhões de euros. Para o município não chegará a 

esse valor tem a ver com os técnicos e tem a ver com o equipamento que é 

colocado. Não chegará a esse valor, mas não andará muito longe disso. O que 

nós vamos tentar fazer de imediato, ontem tivemos reuniões para isso para 

equipar da melhor forma, é por exemplo equipar, em termos de material infor-

mático, a escola, porque o Governo nunca a equipou ao fim destes anos nem o 

PS nem o PSD. Tem lá computadores com mais de dez, quinze e vinte anos, e 

atenção agora também vamos ser corretos nisto, quanto é que o Governo vai 
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pôr nisto? Zero. Fundos comunitários e dinheiro das autarquias. O Governo 

quanto é que vai pôr para equipar as escolas e combater o insucesso escolar? 

Zero, fundos comunitários e dinheiro das autarquias, os quinze por cento, é isto 

que acontece. Não se esqueça que estão a ser pagos formadores dos centros 

de emprego com fundos comunitários quando deveriam ser pagos com o Or-

çamento do Estado. Estão a ser pagos professores no ensino superior com 

fundos comunitários quando deveriam ser pagos pelo Orçamento de Estado. 

Os fundos comunitários não são para isso. Isso tem sido denunciado, e sabe 

quem sofre depois com isso? As regiões do interior que deviam ter mais finan-

ciamento e não têm. Nós vamos tentar implementar da melhor forma este plano 

de combate ao insucesso escolar, sendo que uma das vertentes é também o 

acompanhamento dos alunos em todo o seu percurso escolar. Aliás, a câmara 

municipal tem tido essa preocupação também junto das famílias, acompanhar e 

mostrar-se um parceiro próximo das famílias. Sei que estão a decorrer os con-

cursos, vamos lançar mais concursos, mas o grande bolo do financiamento é 

executado por parte da Comunidade Intermunicipal em que nós estamos inte-

grados. Relativamente à feira do gado é evidente que em eventos desta natu-

reza, e tratando-se com animais há sempre problemas de segurança. O repre-

sentante da junta em S. Joanico teve lá uma queda provocada por um animal. 

Se ouvirem, quando estamos na luta de touros, fazemos sempre um aviso: nin-

guém pode estar encostado às grades. Quem é que os consegue tirar de lá, só 

se não fizermos a luta de touros. Até já pusemos lá, este ano, segurança, 

pusemos a GNR, criamos os corredores. Já existem as grades, antigamente 

não tinham. Nós temos seguros para acidentes dessa natureza, temos seguro 

praticamente para todos os eventos, temos essa preocupação, obviamente que 

quando o acidente é provocado pelo animal, nenhuma seguradora faz seguro. 

Por exemplo não foi neste ano, foi no ano anterior um senhor e um sobrinho 

foram colhidos pelo próprio touro dentro da cerca, não foi fora, foi dentro da 

cerca, como numa tourada pode acontecer, e tem lá, se calhar, as condições 

de segurança todas. Temos exatamente apostado nas questões da segurança, 

sabendo que há sempre situações que podem vir a acontecer. Era um pouco 

isto que eu lhes queria dizer, relativamente às intervenções que foram feitas”. -- 



 23 

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

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

Câmara relativa à atividade municipal. --------------------------------------------------- 

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

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

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

mero:19 Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 2 do 

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

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Dispõem os 

senhores deputados dessa informação. Do que concretamente se trata é da 

criação de uma nova rubrica, que tem a ver com a instalação, beneficiação, 

reparações de instalações eléctricas no concelho, tendo sido reforçada com 

vinte e sete mil euros. Isto prende-se com a necessidade, como sabem quando 

há uma festa faz-se uma ligação, depois a ligação fica lá, chega-se a um par-

que de merendas fez-se uma ligação e essas ligações nunca estiveram total-

mente legais, e portanto o que é que tem vindo a fazer a EDP, sem nos comu-

nicar, mas também não há contratos, tem vindo a cortar essas ligações. Nós 

agora vamos ter que as legalizar, é um processo relativamente complexo e o 

que estamos a fazer é criar esta rubrica para poder regularizar essas situações, 

porque nós sabemos que as pessoas já se foram habituando a ter energia eléc-

trica em determinados locais. Trata-se apenas dessa questão”. ---------------------

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

nicipal colocou o ponto dois ponto dois à votação tendo sido aprovado por una-

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

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

mero:19 Revisão ao Orçamento da Receita número 2 do ano contabilístico 

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

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Também po-

dem ver na documentação que foi presente em sede de reunião de câmara: 

cooperação técnica e financeira secretaria-geral da Administração Interna. Do 

que se trata? Já tínhamos feito isso em dois mil e doze dois mil e treze, nunca 

se veio a concretizar por falha também de financiamento do Governo. É para 

reabilitar o quartel da GNR de Vimioso. A Senhora Secretária de Estado deslo-

cou-se a Vimioso, para ver quer o quartel de Vimioso, quer o de Argozelo, e 
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tendo nós já projeto para o quartel de Vimioso, feito e pago pela câmara muni-

cipal, o que nos foi solicitado é que fizéssemos algumas alterações ao projeto 

inicial decorrentes das novas exigências legais, nomeadamente europeias. Já o 

fizemos na parte de arquitectura, estamos agora a fazer na parte das especiali-

dades. Se, ainda, durante este ano tiver execução este protocolo que vamos 

fazer com o Ministério da Administração Interna, vai entrar dinheiro na câmara 

municipal, e ao entrar dinheiro temos que ter aqui uma rubrica por onde dê en-

trada essa verba para a câmara municipal e daí estar criada essa verba com 

cem euros, que diz Secretaria Geral da Administração Interna”. ---------------------

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

nicipal colocou o ponto dois ponto três à votação tendo sido aprovado por una-

nimidade. Colocado à votação em minuta foi o mesmo aprovado por unanimi-

dade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação da Proposta do 

Projeto de decisão do Ajuste Direto de Aquisição de Serviços para nome-

ação de Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. ------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Todos os se-

nhores deputados dispõem da informação técnica. Esteve presente na reunião 

de câmara, e permitam-me apontar para o terceiro parágrafo dessa informação 

onde diz que o Auditor Externo responsável pela certificação legal de contas, é 

nomeado por deliberação do órgão deliberativo (esta Assembleia) sob proposta 

do órgão executivo de entre os revisores oficiais de contas ou sociedade revi-

sora de oficiais de contas. Se repararem na página seguinte o valor para três 

anos exceptuando o IVA é de catorze mil e quatrocentos euros o que dará qua-

tro mil e poucos euros por ano. É um valor muito baixo para aquilo que são os 

valores do mercado. Como a deliberação final é desta Assembleia o documen-

to foi remetido para a deliberação da mesma”. -------------------------------------------- 

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

nicipal colocou o ponto dois ponto quatro à votação tendo sido aprovado por 

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

------- Ponto dois ponto cinco) – Conhecimento da Auditoria Externa das 

Contas do Município – Análise Económico-financeira – 1º semestre de 

2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Todos dispõem 

deste relatório que respeita à análise económico-financeira, que é das obriga-

ções da sociedade de revisores de contas. É o relatório do primeiro semestre. 

Permitam-me sublinhar na página quatro, no final, em que diz: comparativa-

mente a trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete, (que é a data do úl-

timo relatório ou período da última análise), a situação patrimonial do município 

evoluiu favoravelmente, como podem verificar. Aliás, todo o relatório é ele bem 

claro sobre a actividade do município e da situação que ele tem. Na página do-

ze, no último parágrafo, uma vez mais os revisores de contas vêm dizer que o 

município cumpre o princípio orçamental de equilíbrio, já que a receita corrente 

cobre a totalidade da despesa corrente mais as amortizações médias de em-

préstimo de médio e longo prazo. Para nós a questão financeira, sabem-no 

bem que, é fundamental não comprometer as contas do município. E remeto 

finalmente para a página dezoito, também último parágrafo, em que diz que 

procedemos ao cálculo dos limites de endividamento, isto é aquilo que a câma-

ra tem ou não possibilidade de recorrer a endividamento, isto é à banca, à data 

de trinta de junho de dois mil e dezoito, concluindo pelo cumprimento por parte 

do município da legislação aplicável. Isto é a situação financeira patrimonial 

evoluiu, a situação financeira está perfeitamente controlada e bem transparente 

neste relatório”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto dois ponto seis) – Apreciação e votação da Fixação das Taxas 

do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis. --------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Dispõem todos 

da deliberação da reunião de câmara do dia dezassete de setembro, e a 

exemplo dos anos anteriores, e tem sido política deste executivo, manter sem-

pre as taxas mínimas de IMI quer para os prédios rústicos de zero vírgula oito 

quer para os prédios urbanos de zero vírgula três. Além disso podem ver na 

última folha, também deliberamos apoiar, ou seja diminuir o IMI, porque a lei o 

permite, para os agregados familiares com um, dois, três ou mais dependentes. 

O que significa que há aqui cerca de quinze mil e quinhentos euros que a câ-

mara deixa de arrecadar, porque isto permite a estas famílias com agregados 

maiores, não é que sejam muito grandes, reparem que com três ou mais só 

temos dez. Estamos a falar de pessoas com a residência fiscal no concelho e 
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com habitação própria no concelho. De qualquer das formas foi também um 

sinal que quisemos dar às famílias de que quem tiver filhos paga menos IMI”. -- 

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

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

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

------- Ponto dois ponto sete) – “lei dos Compromissos e dos Pagamentos 

em Atraso – Apreciação e votação da Autorização Prévia da Assembleia 

Municipal para alteração do montante global da despesa da acção Nº 

2016/I/14 – Reabilitação de Edifícios das Forças de Segurança”. --------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “De acordo com 

a informação técnica que aí têm e que também esteve no dia dezassete na re-

união de câmara, na sequência do que tínhamos visto quando criamos aquela 

nova rubrica, para eventuais recebimentos da Secretaria-Geral da Administra-

ção Interna, nós já tínhamos no PPI esta acção de reabilitação dos edifícios 

das forças de segurança mas tinha apenas dez euros. Na perspetiva dos técni-

cos a obra poderá ser lançada a concurso pelo valor de seiscentos e oitenta e 

nove mil euros, IVA incluído. Atendendo a que não tínhamos este valor inscrito 

e atendendo a que se trata de uma iniciativa, se quisermos plurianual, mesmo 

que comece este ano que não será muito fácil, ter que lançar concurso e tudo 

mais, estamos no início praticamente de outubro, significa que ele transportará 

do ano de dois mil e dezoito, pelo menos para o ano de dois mil e dezanove. 

Tratando-se de um compromisso plurianual ele tem que ter a autorização pré-

via desta Assembleia Municipal”. -------------------------------------------------------------

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

nicipal colocou o ponto dois ponto sete à votação tendo sido aprovado por una-

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

------- Ponto dois ponto oito) – Apreciação e votação da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem – Ano de 2019. ----------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Também a 

exemplo dos anos anteriores, trazemos sempre a esta Assembleia Municipal, 

que é o órgão deliberativo para o efeito, a possibilidade de a Câmara Municipal 

ficar com esta receita que, eu não diria que é insignificante, todos os cêntimos 

são importantes, mas só para lhes dizer que no ano de dois mil e dezassete 

esta receita representou para a câmara mil e dois euros e trinta e um cêntimos 
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este ano, até à data actual, temos arrecadados setecentos e oitenta e dois eu-

ros. Portanto é uma receita insignificante, mas podendo nós não abdicar dela, 

ficamos com esta receita dos direitos de passagem”. -----------------------------------

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

nicipal colocou o ponto dois ponto oito à votação tendo sido aprovado por una-

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

------- Ponto dois ponto nove) – “Lei das Finanças Locais – Art.º 26.º - 

Apreciação e votação da Participação Variável no IRS – Ano de rendimen-

tos de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Também a 

exemplo dos anos anteriores, esteve presente na reunião de câmara no dia 

dezassete de Setembro, e portanto é esta possibilidade que é dada aos muni-

cípios de deliberarem sobre esta percentagem dos cinco por cento do IRS pago 

pelas pessoas, poder reverter para o município ou parte destes cinco por cento 

para os munícipes. O que tem sido prática do executivo é que os cinco por cen-

to revertam na totalidade para a câmara municipal, e repito aquilo de todos os 

anos, verba totalmente aplicada em políticas sociais, nos munícipes que mais 

dela necessitem”. ----------------------------------------------------------------------------------

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

“Anualmente temos vindo aqui discutir este assunto, e eu nunca me tinha pro-

nunciado, não me sentia bem porque não tinha a minha residência fiscal em 

Vimioso, e estar a falar sobre o dinheiro dos outros custava-me. Neste momen-

to, como tenho a residência fiscal no concelho, já me posso pronunciar. O que 

se tem decidido embora haja votações contrárias, há pessoas que defendem 

outras posições, é a câmara ficar com os cinco por cento do IRS. Não me re-

pugnando nenhuma das outras posições, ou ficar com metade como nalguns 

concelhos ou então devolver esses cinco por cento aos contribuintes. A minha 

posição é a seguinte: estou a falar por mim também, quem pagou o IRS já está 

pago já nem está a contar com o retorno. Depois também não é assim tanto, 

não se devolve assim tanto. Ficando a câmara com o bolo todo já pode distri-

buir alguma coisa. Depois, se a administração fiscal quisesse que o dinheiro 

fosse devolvido então baixava os impostos. Portanto, mantenho a posição dos 

anos anteriores que é, a câmara municipal ficar com esse dinheiro porque co-

mo se tem visto tem sido bem gerido”. ------------------------------------------------------
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------- Não tendo havido mais intervenções o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal colocou o ponto dois ponto nove â votação tendo sido aprovado por 

maioria. Abstiveram-se os senhores deputados: José António Cerqueira da 

Costa Moreira, Hugo Miguel Jerónimo Ribeiro Rodrigues, Vítor Américo Calve-

lhe Pires e Alexandra Manuela Freire Brás Tomé. Não votou o senhor Presi-

dente da Junta de Freguesia de Santulhão porque já não estava presente no 

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

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

cípio. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João. Disse: “Nestes assun-

tos queria apenas, embora o Senhor Presidente já tenha começado a dar al-

gumas indicações relativamente à transferência de competências na área da 

educação, no que diz respeito ao agrupamento de escolas de Vimioso e ao 

município de Vimioso. Gostaria que nos informasse mais concretamente qual é 

o ponto da situação, e quais são as novas competências que possam eventu-

almente ficar no agrupamento e aquelas que a câmara municipal vai assumir.”-  

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Disse: “A minha in-

tervenção é só para alertar, a câmara municipal, aconteceu comigo esta manhã 

ao chegar a Vimioso. Vinha com a ideia que a reunião era na câmara municipal 

e fui estacionar o carro ali naquele parque que fizeram agora de novo e, na sa-

ída o muro, quando a gente vai sair, fiz marcha atrás e fico sem ângulo de vi-

são, do muro que está muito baixo e bati lá com o carro. Dei cabo do pára-

choques. A minha ideia é que, na saída do parque, deviam pôr ali um refletor 

alto ou um espelho para que a gente fique com um ângulo de visão melhor, de 

maneira a que o muro se veja por cima do vidro. Porque, no primeiro estacio-

namento, a gente recua dá para trás para sair e não vê nada à frente, depois 

fui lá buscar a tampinha do reboque e constatei que já bateram lá mais. É um 

alerta que não custa nada fazer, e devem ter atenção nisto para evitar estes 

constrangimentos. Outro ponto é que, acho que em anos anteriores a câmara 

municipal teve acordos com a câmara de Miranda do Douro por causa dos alu-

nos transportados para Miranda do Douro, do secundário. Não sei se, no mes-

mo contexto, tentar fazer um acordo com a câmara de Bragança, porque vêm 

buscá-los a Outeiro e, pessoal de Argozelo, Carção e Santulhão, se a câmara 

tivesse acordos podiam ir e vir para as aldeias. De qualquer das formas agora 
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os transportes vão ser tutelados pela CIM não sei se haverá alguma possibili-

dade nesse sentido ou tentar fazer algum esforço nesse sentido. Em Argozelo 

ainda há nove ou dez pessoas que vão e vêm todos os dias, e se tivessem 

menos custos do que estão a ter era muito melhor”. ------------------------------------

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

à intervenção do senhor deputado Serafim João como disse na intervenção 

inicial, o contrato de transferência de competências na área da educação foi 

assinado e homologado em dois mil e doze, para permitir os investimentos na 

requalificação da escola, na altura chamada EB 2,3 hoje o agrupamento de 

escolas. Apesar de todos os esforços nós só conseguimos que ele possa entrar 

efetivamente em função isto é, torná-lo operacional agora a partir deste mês e, 

à cerca de oito dias que andamos a discutir posições quer com a DGEST, quer 

com o adjunto da Senhora Secretária de Estado, Dr. Hugo Sobreira, quer com 

a IGEF, com a Dr.ª Lourdes Curto. As coisas, neste momento, estarão mais 

estabilizadas. Só fico descansado quando o dinheiro estiver na conta da câma-

ra municipal. Acredito que isto, agora, vai mesmo ser cumprido. Relativamente 

ao que diz o contrato de execução é que durante dois anos, os funcionários da 

escola continuarão na escola, a não ser que aceitem ou peçam para exercer 

outra função, eles passam a ser funcionários da autarquia. São vinte e um as-

sistentes operacionais e são cinco assistentes técnicos. No mapa inicial que 

nos propunham eram dezoito e três. Não pode ser tem que nos pagar até que o 

IGEF, preto no branco escreveu, está no mail que são de facto vinte e seis fun-

cionários. O IGEF, o Ministério da Educação, vai ter que pagar à câmara muni-

cipal, porque eles transitam para a câmara municipal. Eu diria que, na prática, 

tudo se manterá sensivelmente como está, a direcção da escola terá a respon-

sabilidade também nesta gestão, agora partilhada com a câmara municipal. O 

que diz também o contrato de transferências é que há uma equipa de acompa-

nhamento. O representante da câmara municipal é o vereador Sérgio Pires, 

aproveito para dizer que hoje não está, porque ele e um chefe de divisão da 

câmara municipal acompanharam uma visita de trabalho da Comunidade In-

termunicipal aos Açores, estão lá todos os municípios e o vereador e o técnico 

acompanharam essa visita, foram na terça-feira e só chegarão hoje e por isso 

não está. Mas, é ele o representante do município nessa comissão, terá um 

elemento da escola, da DGEST, da câmara e penso que do Ministério no senti-
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do de acompanhar a monotorização deste contrato de execução. Também está 

no contrato de execução que somos nós os responsáveis pela manutenção das 

instalações, já o vínhamos sendo. Na prática, sempre que há algum problema 

pedem à câmara municipal, seja o electricista, seja o picheleiro seja o que for, 

somos nós que acabamos por ir lá. E nesse contrato o Ministério da Educação 

transfere anualmente vinte mil euros para a câmara municipal. Não é uma ver-

ba significativa, aliás o senhor Diretor sabe que deixaram de receber essa tran-

che para manutenção dos edifícios, e durante três ou quatro anos não recebeu 

a câmara nem recebeu a escola, e a câmara e a escola lá foram colaborando 

no sentido de se manter. É evidente que não é uma verba significativa porque 

basta que avarie uma máquina de maior volume na cozinha, para gastar meta-

de ou um terço dessa verba. De qualquer das formas este contrato foi, eu diria, 

obrigatório aceitá-lo da nossa parte senão, desde dois mil e treze que a escola 

tem condições de conforto completamente diferentes do que aquelas que tinha. 

Obviamente que no próximo ano se tivermos possibilidade vamos tentar melho-

rar a parte traseira da escola, nomeadamente o campo desportivo, a rede que 

está muito deteorada, os muros, o acesso na parte de trás da escola para que 

também exteriormente possa ter outras condições quer de segurança, quer de 

conforto para os alunos. Relativamente às outras áreas da transferência de 

competências como sabem há para aqui uma nebulosa no sentido de, o Go-

verno acertou e está escrito com a Associação Nacional de Municípios, que só 

se fariam as transferências quando estivessem publicados os decretos setori-

ais. Como sabem eles estão a começar a sair agora e daí a possibilidade, ou a 

obrigação, houve municípios que o fizeram, ter que reunir até quinze de Se-

tembro. Não se percebe muito bem como é que sai no período de férias, tinha 

que reunir a Assembleia extraordinariamente até quinze de Setembro, é assim 

uma coisa meia estranha. Por isso, a Associação Nacional de Municípios rea-

giu dizendo que o Governo não estava a cumprir com o acordado. Portanto há 

aqui um conjunto de áreas, na área social, na área da saúde, na área da edu-

cação nós já temos essa transferência, e ainda noutras áreas que podem vir ou 

não a ser transferidas. Como têm conhecimento é um processo gradual sendo 

que, a partir de dois mil e vinte e um, com o novo mandato das autarquias, 

após as eleições de dois mil e vinte e um, elas passarão integralmente para os 

municípios. Teremos que fazer a avaliação pontual de cada uma dessas trans-
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ferências. Por exemplo, na área cultural o que nos querem transferir é a gestão 

do castelo de Algoso, e apontam lá na tabela que tem trinta euros de receita e 

mil euros de despesa, só por aí não devemos aceitar. O problema é que ainda 

por cima é mentira, porque o funcionário ou a pessoa que está no centro de 

acolhimento onde as pessoas vão para depois poderem ir ao castelo, não ga-

nha mil euros por ano. Estes mil euros respeitam aos consumíveis. Tem havido 

um acordo de cavalheiros entre câmara e Direção da Cultura do Norte através 

dos contratos de emprego e inserção, a câmara põe lá e depois eles fazem a 

candidatura, se vier aprovada põem lá. Mas, evidentemente que um “negócio” 

deste género não convém à câmara. Quer dizer, teríamos novecentos e seten-

ta euros de prejuízo. O problema é ter lá o funcionário a tempo inteiro para 

manter o centro de acolhimento aberto. Até porque a limpeza quer interior quer 

exterior ao castelo já é feita também pela câmara municipal, não é a Direção da 

Cultura do Norte que a faz. Portanto desde que terminou o contrato com essa 

pessoa que estava pela Direção da Cultura do Norte o castelo tem estado fe-

chado, e mais, a chave foi levada para o Porto. Vem hoje uma Diretora de ser-

viço reunir comigo. Levantamos a questão porque é que a chave não fica cá, 

na junta de freguesia ou na câmara municipal, para podermos ter acesso, com 

técnicos da câmara, ao castelo. Como sabem é um dos locais mais procura-

dos, e mais visitados. Se chegarem lá com o centro de acolhimento fechado e 

o castelo fechado, não dá um sinal positivo. Apesar da responsabilidade não 

ser da câmara estamos disponíveis para colaborar. A verdade é que os “culpa-

dos” não deixam de ser, à luz da opinião pública, a câmara municipal. Relati-

vamente ao senhor deputado Manuel Oliveira, infelizmente, acontece-nos a 

todos. Se calhar, foi a primeira vez que pôs lá o carro. Coloco lá com alguma 

frequência o carro, e quer a entrada, que até é um bocadinho mais apertada, 

quer a saída são bastante largas, e se nós fizermos a manobra correctamente 

não batemos. Estamos todos sujeitos, mas não deixarei de colocar essa ques-

tão aos técnicos. Relativamente aos alunos que se deslocam todos os dias pa-

ra Bragança designadamente de Argozelo, que é a maior parte, porque os das 

outras localidades ficam em Bragança, nas residências, estando nós a colabo-

rar com muitos deles e também com os de Argozelo nesse transporte apoiando 

as famílias, como disse há bocadinho é uma obrigação do Estado e não da 

câmara municipal, mas as famílias não têm culpa e portanto podendo ajudá-las 
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devemos fazê-lo. Mas, dizer-lhe que nós não temos nenhum protocolo com 

Miranda do Douro. Está tudo bem quando tudo corre bem, mas um dia que ha-

ja um problema vamos ver para quem sobra. Há aqui a boa vontade. O que nós 

fazemos é, no nosso autocarro, transportar os alunos que vão para Miranda do 

Douro e que entram aqui em Vimioso. Só os levamos até Caçarelhos. Porquê? 

Porque está no nosso circuito de transporte escolar. Eles não deixam de ser 

alunos, é o transporte escolar tutelado pela câmara de Miranda do Douro que 

os vem buscar a Caçarelhos, a partir daí a responsabilidade é deles. É muito 

estranho legalmente que uma câmara ande a fazer transporte escolar num ter-

ritório que não é  da sua jurisdição. É a boa-vontade, tenho a boa vontade e a 

câmara de Miranda também a tem, porque quer lá alunos, e a de Bragança 

também o faria. Agora eu não os posso levar até Outeiro porque não temos 

nenhum serviço de transporte da câmara, e nem sequer tenho um transporte 

escolar para Outeiro. Não podemos, por isso é que nós apoiamos as famílias 

para que não tenham tanto encargo com esse transporte.  Na Comunidade In-

termunicipal está a ser preparado o plano de transportes. O que estamos a 

equacionar é que possa haver articulação dos transportes. Podemos ter a me-

lhor vontade do mundo, mas depois, quando aparece um problema, não é a 

boa vontade que está em causa é a legalidade. Portanto, temos que ter algum 

cuidado. Sabendo que não poderemos arriscar nesse particular, vamos apoi-

ando as famílias também nesse transporte, que eles próprios se encarregam 

de o encontrar”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------- Usou da palavra o senhor vereador Valentim Carvalho Sena. Disse: “A 

minha intervenção aqui cabe sinteticamente para fazer uma análise desta As-

sembleia, que muito me alegrou. Hoje houve discussão de ambas as banca-

das. Quero dar os parabéns à bancada do Partido Socialista por ter tomado a 

posição que teve, os meus parabéns ao Vítor, e ao direito de resposta da ban-

cada parlamentar do Partido Social Democrata. Relativamente aos temas em 

discussão, queria então dar os parabéns a nível pessoal, que ainda não tive 

oportunidade, pela moção sobre o ensino secundário no concelho de Vimioso. 

Todo e qualquer problema que diga respeito ao concelho de Vimioso e aos 

seus munícipes, independentemente da cor partidária, terá sempre a minha 

boa vontade pessoal de os resolver, se é mais ou menos possível o futuro nos 
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dirá. Mas toda a questão que tenha em causa a qualidade de vida e os serviços 

para o concelho de Vimioso, a minha vontade é sempre resolvê-los indepen-

dentemente da cor partidária. Faço minhas as palavras do Senhor Presidente 

da Câmara, aqui nós temos que resolver os nossos problemas dos nossos 

concidadãos do nosso concelho, e não os nossos problemas partidários, por-

que aqui é uma Assembleia Municipal e não é uma assembleia partidária. Rela-

tivamente à ideia e à proposta do deputado Vítor Pires, relativamente à visuali-

zação, à transmissão em suporte digital das Assembleias Municipais, comple-

tamente de acordo. Estamos no ano de dois mil e dezoito século vinte e um, a 

evolução dos tempos diz-nos que as redes sociais e as plataformas digitais, 

cada vez mais, são uma influência para a tomada de decisões, e penso eu que 

uma grande parte dos eleitores deste concelho não são cá residentes, vêm vo-

tar mas, no seu dia-a-dia, pelas diversas problemáticas não habitam cá, não 

residem no concelho, e se calhar interesse têm pelos problemas do dia-a-dia. A 

questão de ser transmitida em direto ou não será uma questão que se poderá 

averiguar, na minha opinião devia ser, porque quem está aqui está a discutir 

está a resolver temas e questões sérias importantes, logo tem que ter uma pos-

tura decente e uma postura importante, e quem não deve não teme, isto é a 

minha opinião. Em muitas câmaras municipais é transmitida em direto, a minha 

opinião é que também deverá ser, porque como disse e justifiquei, há muitos 

eleitores, que são eleitores para tomar decisões quando estamos em período 

eleitoral, também devem ter o direito de aceder, e o direito de visualizar as 

questões que aqui se passam. Está-me a faltar a palavra, sobre o que disse o 

deputado Serafim João, é a questão dos direitos de imagem, da proteção de 

dados que está em suma em todas as empresas. Não acho isso uma justifica-

ção plausível porque então daqui a quatro anos espero bem não ver a imagem 

do deputado Serafim João nos cartazes espalhados pelo concelho, por causa 

dos direitos de imagem. Relativamente à vereação que aqui está aqui repre-

sentada a nível do Partido Socialista por mim e pelo Jorge, nós aqui resol-

vemos enquanto vereadores problemas de todos os cidadãos e não só de al-

gumas freguesias e só de algumas localidades. Aqui todos podem conversar e 

discutir comigo. Na minha primeira intervenção da Assembleia disse que esta-

ria aberto e acessível para resolver todas as questões de qualquer localidade, 

e de qualquer cidadão do concelho independentemente da sua cor partidária. 
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Porque eu sou eleito para defender todos os cidadãos e não só aqueles que 

fizeram a cruz no Partido Socialista. A partir do momento que somos eleitos, 

somos eleitos para todos e não só para alguns. As minhas ideias e as minhas 

opiniões discuto-as em sede de reunião de câmara, poderá ler e consultar as 

atas no site da câmara que estão lá disponíveis. Dei também uma ideia que foi 

a criação de redes sociais por parte da câmara municipal, está implementada, 

mas pouco dinâmica, é verdade, espero que no futuro seja resolvida essa 

questão porque como disse, no ano que as coisas correm, as pessoas mais 

depressa acedem a um post no facebook ou no instagram, do que acedem ao 

site da câmara municipal para consultar a informação pertinente para eles. De-

pois aqui a questão da creche, é verdade que não é um assunto que diga res-

peito a cem por cento da câmara municipal, mas a câmara municipal tem a 

responsabilidade social de criar condições quando o Governo central não as 

cria. Dou então os parabéns ao Partido Socialista por resolver esta questão já 

dos acordos que teve, e após muita luta pelo executivo da câmara municipal 

conseguir estes acordos, ainda bem que está resolvida essa questão. Encerro 

assim a minha pequena intervenção”. -------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João. Disse: “Quem não se 

sente não é filho de boa gente, e o facto é que o senhor vereador da oposição 

que diz, que devemos defender os munícipes independentemente do partido, 

assim como o senhor me aconselhou a mim para não ir para os cartazes, 

aconselho-o a si a ser candidato independente, que assim somos independen-

tes todos, mas identificamo-nos com um partido, ou somos candidatos por um 

partido. Se o seu desejo é assim tão grande que eu não apareça nos cartazes, 

provavelmente até vai ter essa satisfação, que me queira liquidar dos cartazes, 

assiste-lhe o direito. Como deve compreender qualquer cidadão de maioridade 

pode ser candidato ao que bem entender, nem que mais não seja só para 

transmitir as suas opiniões, e depois serem sufragadas no local certo. Peço-lhe 

que não seja assim tão radical comigo porque eu também não sou consigo, e 

às vezes um pedido de desculpa também faz bem. Eu quando digo as coisas, 

digo-as com uma certa emotividade. Quando se fala aqui que as Assembleias 

devem ser filmadas, se calhar até começávamos pelas reuniões de câmara, 

porque é aí que estão as decisões que o povo quer. Aqui é uma família tão pe-

quena, quatro mil e tal eleitores, só não sabem isso pelo correio, por isso é que 
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eu dei a sugestão do boletim municipal ou da agenda cultural em que se vê 

tudo o que lá está, até podem ir as atas da Assembleia. É só mais um desabafo 

para lhe dizer que não sei se ficarei nos tais cartazes”. --------------------------------

------- Usou da palavra o senhor vereador Valentim Carvalho Sena. Disse: “Se-

nhor deputado Serafim João peço desculpa se não me fiz entender, eu não o 

quis nem o quero eliminar porque estamos num estado democrata e eu aqui 

não sou o ditador. O que eu lhe quis fazer entender, e se calhar não me ex-

pressei da melhor maneira, foi uma comparação: como não concorda com a 

transmissão devido aos direitos de imagem, também daqui a quatro anos não 

deveria concordar, tem o seu aval e tem a sua autorização, mas aqui também 

teria que ter se elas fossem aceites. Eu não o quero eliminar de maneira algu-

ma, só peço desculpa se não me fiz entender, porque pela minha ideia não de-

vo pedir desculpa”--------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- 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.  
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