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ATA NÚMERO DEZASSETE 

 

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

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE. - 

------- Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelas dez horas no 

Auditório da Casa da Cultura, reuniu, ordinariamente, a Assembleia Municipal 

de Vimioso, conforme o ponto 1 do artigo 27º da Lei número 75/2013 de 12 de 

Setembro, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------ 

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

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

------------ Ponto um ponto dois) - Apreciação e votação da ata da sessão 

de vinte e oito de fevereiro de 2020. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

Prestação de Contas do ano financeiro de 2019. ------------------------------------- 

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

tão do ano financeiro de 2019. -------------------------------------------------------------- 

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

nómico-financeira do ano de 2019. -------------------------------------------------------- 

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

Contas do Município de Vimioso - Relato sobre a Auditoria de Demonstra-

ções Financeiras. -------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto seis) – Apreciação e votação da Utilização do Sal-

do da Gerência de 2019. -----------------------------------------------------------------------  
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------- Ponto dois ponto sete) – Apreciação e votação da Modificação nú-

mero: 8 Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 1 do 

ano contabilístico de 2020. -------------------------------------------------------------------

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

mero: 8 Revisão ao Orçamento da Receita número 1 do ano contabilístico 

de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mero: 8 Revisão ao Orçamento da Despesa número 1 do ano contabilísti-

co de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ro: 8 Revisão ao Plano de Atividades Municipais (PAM) número 1 do ano 

contabilístico de 2020. ------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto onze) – Apreciação e votação do Inventário Muni-

cipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------- Ponto três) – PERÍODO DE APÒS 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, Licínio Ramos Martins, Daniel Tomé Ramos, 

Hélder Domingos Ramos Pais, Joana Filipa Carvalho Pires, Adrião Augusto 

Oliveira Alves, Fernando Manuel Gonçalves Rodilhão, Manuel Emílio Fonseca 

João, José Manuel Alves Ventura, Luciano Lopes Alves e José Amadeu Vara 

Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------------------------

------- Faltaram os senhores presidentes da Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva Cristina Maria Oliveira Miguel 

Rodrigues, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Argozelo José Ma-

nuel Miranda e o senhor deputado Carlos Manuel Meirinho Martins. -------------- 
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------- 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, Sérgio 

Augusto Pires, Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes e António Eduardo Lo-

pes Padrão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- No uso da palavra o Senhor Presidente da Assembleia apresentou um 

voto de pesar pelo falecimento do Professor José Carlos Vaz Gonçalves. Foi 

também, Presidente da Assembleia Municipal, a doença vitimou-o, foi mais 

uma perda de uma pessoa que era natural e de uma pessoa que esteve sem-

pre ligado aos destinos do concelho de Vimioso, quer como membro da As-

sembleia, quer como professor. Colocado à votação o voto foi aprovado por 

unanimidade. Fez-se um minuto de silêncio.----------------------------------------------- 

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

------- Não houve correspondência recebida. ---------------------------------------------- 

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

nária de vinte e oito de fevereiro de 2020. ---------------------------------------------- 

------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou a ata à votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------ 

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

------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João. Disse: “Neste período 

da COVID-19, não queria deixar de manifestar o meu apreço e o agradecimen-

to por todo o trabalho desenvolvido pelo executivo municipal de Vimioso no que 

diz respeito ao apoio incondicional que tem sido prestado ao Agrupamento de 

Escolas de Vimioso, nas pessoas dos seus alunos e restante comunidade edu-

cativa. Dizer, também, que o fornecimento de cinquenta computadores, neste 

momento, já serão à volta de cinquenta e cinco, foi de uma forma bastante cé-

lere e conseguiu colmatar todos os constrangimentos que os nossos alunos 

tinham no âmbito da escola online ou do estudo em casa. Dizer também que o 

apoio que tem sido prestado às crianças mais carenciadas tem sido também 

uma forma de atenuar algumas carências que as nossas crianças eventual-

mente, têm. Seria mais alegre não dizer isto, mas de facto, há crianças que 

muitas vezes só a escola podia proporcionar uma refeição quente, não sendo 
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de todo fácil e, também tem havido alguns constrangimentos no que diz respei-

to à cantina. Queria deixar aqui essa nota de apreço ao município de Vimioso. 

Também dizer-vos que é a primeira reunião em tempo de COVID-19, espero 

que seja a última e que, a partir de Setembro ou até possivelmente em junho, 

possamos estar todos mais tranquilos”. -----------------------------------------------------  

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

Disse: “Em primeiro lugar, dizer a todos que a maioria das pessoas que faz par-

te da Assembleia Municipal está aqui, há uma ou outra que não está mas será 

por motivos pessoais ou profissionais. Congratular-me que todos estamos de 

boa saúde nesta época, que tem sido diferente e ao mesmo tempo complicada. 

Espero, também, que a nível familiar todas as vossas famílias se encontrem da 

melhor forma possível e faço votos para que, com mais ou menos dificuldade, 

consigamos ultrapassar este grande desafio da sociedade humana da socieda-

de civil e das instituições. Queria, também, associar-me ao voto de pesar que o 

senhor Presidente da Assembleia fez ao nosso colega José Carlos Vaz Gon-

çalves. Em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista não podia deixar 

passar em claro esta situação que a todos nos entristece. Já se vinha a arras-

tar há algum tempo. Neste mandato, foi eleito deputado municipal, ainda parti-

cipou em algumas Assembleias do presente mandato, infelizmente, a doença 

vitimou-o, não permitindo que o concluísse. Como deputado, alguns poderão 

não concordar, penso que era um dos mais antigos da Assembleia Municipal, 

foi também deputado de uma forma digna, briosa, Presidente também desta 

Assembleia Municipal, foi também professor da Escola C+S, um dos mais anti-

gos, Presidente do Conselho Diretivo. Muita gente, ao longo dos últimos trinta e 

tal anos, foi aluno dele, nunca me lembro de ninguém, como aluno, como cole-

ga, está aqui o senhor Presidente da Câmara penso que também foi colega 

dele como professor e aluno também. O Professor Serafim João também traba-

lhou com ele que, neste caso, aqui político e social partilharam a vida com ele, 

uma pessoa que qualquer aluno ou colega nunca se ouviu crítica do José Car-

los. Foi das pessoas mais simpáticas e mais bem dispostas. No Partido Socia-

lista, sempre fez parte das nossas listas durante muitos anos e, portanto, uma 

pessoa que nos vai fazer falta. Deixo, em nome do Partido Socialista de Vimio-

so, esta nossa sentida homenagem ao professor José Carlos. Relativamente 

ao dia vinte e cinco de abril, questionar o executivo da Câmara Municipal, me-
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diante as dificuldades e os condicionalismos que esta altura a todos nos abala, 

questionar só uma pequena referência que podiam ter feito a nível das redes 

sociais como algumas câmaras ao longo do país fizeram nesse dia. Indepen-

dentemente do tipo de comemoração a que estamos habituados, obviamente, 

que não podia ter sido feita. Mas, uma pequena referência parece-me que era 

importante, até mesmo porque esse é o dia ou foi o dia da história de Portugal, 

que permite estarmos hoje aqui e nas outras várias reuniões da Assembleia, é 

essa liberdade que nos permite a todos estar aqui presentes. Depois, referir-me 

à intervenção do professor Serafim João. Já vinha preparado para falar desta 

situação mas acaba por ter sido lançado o repto. A câmara tem prestado à co-

munidade escolar, como deve ser do conhecimento de todos, trata-se do apoio 

que a câmara prestou quer a nível dos cabazes de apoio social aos alunos do 

escalão A e também ao empréstimo de computadores e de acesso remoto à 

Internet para os alunos poderem assistir às aulas. São públicas porque está 

nas redes sociais, em várias delas, comentários, queixas de pais de alunos que 

se queixam, em mais do que um sítio e mais do que uma vez, que não recebe-

ram o cabaz de apoio ao qual tinham direito sendo alunos do referido escalão 

A. Relativamente aos computadores, também houve várias pessoas que se 

queixaram disso. Do conhecimento que temos, a maior parte dele é através 

das redes sociais, queria questionar o senhor Presidente da Câmara se real-

mente esse apoio foi prestado a todas as pessoas que dele necessitavam, por-

que há pessoas que se queixaram de não o ter recebido, tendo direito. Perce-

ber se realmente esse tipo de queixa faz algum sentido, se é real e se porven-

tura foi real as pessoas não terem recebido. Perceber se a câmara municipal, 

juntamente com a escola, tentou perceber que falhas houve e se as puderam 

corrigir. Depois, também, não resisto a fazer aqui uma apreciação relativamen-

te à distribuição de máscaras, do gel, aos utentes do concelho. Sei que, quan-

do estamos habituados a fazer tudo aquilo que queremos, quando estamos 

habituados a fazer aquilo que nos apetece, sem dar cavaco a ninguém, é com-

plicado perder esse hábito. A forma populista, exageradamente populista, a 

forma exageradamente abusiva como os kits foram distribuídos, as fotografias 

que estão pela internet das pessoas, as cores utilizadas nas máscaras em al-

gumas delas, as cores utilizadas nos papéis parece-me que é exagerada, acho 

que não estamos numa altura de aproveitar uma situação de necessidade so-



 6 

cial para ainda nos promovermos mais, nomeadamente a cor e a forma como o 

Partido Social Democrata em Vimioso faz política”. -------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Vítor Calvelhe. Disse: “Queria tam-

bém congratular-me antes demais porque estamos aqui todos de boa saúde e 

que tenhamos ultrapassado já esta fase mais complicada a nível de saúde na-

cional e que tem sido muito complicada. É bom sinal estarmos aqui todos e, 

também, como disse o meu colega Hugo, que a nível familiar não haja nada de 

negativo a apontar o que é bom, assim esperamos e que assim continue. Ve-

nho aqui fazer uma intervenção, questionar o Senhor Presidente da Câmara 

relativamente, à organização da Feira de Artes e Ofícios que ainda não tive 

oportunidade de o fazer. Queria um esclarecimento relativamente ao acordo ou 

à forma como foi estabelecido o acordo, o formato em como esse acordo acon-

teceu entre a câmara e a organização do Raid dos Furões. O que eu queria 

saber era se foi verdade, ou não, aquilo que me foi transmitido: é que relativa-

mente à organização do evento, a câmara assumiu as despesas da organiza-

ção do evento e a parte do dinheiro das inscrições do raid reverteram para ou-

tro elemento organizador, o Moto Club Furões. Não sei se é verdade, se é 

mentira, se é assim que funciona. Queria, também, questionar relativamente a 

essa situação, uma vez que o concelho de Vimioso na pessoa da Junta de 

Freguesia de Vimioso já organizou várias provas, pelo menos duas, e ao con-

trário do que se apregoou nas redes sociais, o atletismo esteve presente em 

Vimioso graças à junta de Freguesia de Vimioso com essa organização. Levan-

tar também a questão: tendo uma junta de freguesia experiência na organiza-

ção de provas dos trails em Vimioso, qual a necessidade de ter que estar no-

vamente a entregar esses serviços a outras entidades, mais uma vez ao Moto 

Clube Furões, para um trail que se fez aqui também em Vimioso? Não estou 

contra a prova, mas parece-me que se a Junta de Freguesia de Vimioso tives-

se outra cor política seria ela a organizar esse trail. Depois, já venho aqui pela 

terceira vez, ao fim de três anos, não sei será desta ou não, perguntar ao se-

nhor Presidente da Câmara relativamente à charca de Avelanoso, como está o 

ponto da situação? Recordo que na terceira Assembleia Municipal, é que, eu 

estive presente, deste mandato, perguntei ao senhor Presidente da Câmara o 

ponto da situação como estava a charca de Avelanoso. Vou citar a ata número 

três, as palavras do senhor Presidente da Câmara que me respondeu que, re-
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lativamente a Avelanoso foi feita a candidatura para a beneficiação daquela 

charca e do regadio porque esse dinheiro está absolutamente garantido no 

pacto do desenvolvimento da CIM. E continua: as candidaturas já foram sub-

metidas há bastante tempo, temos os pareceres de todas as entidades, senão 

não podíamos fazer a candidatura. Um ano e meio depois, dia vinte e seis de 

junho de dois mil e dezanove, na ata número treze, voltei a questionar sobre 

essa situação, o senhor Presidente da Câmara, e passo a citar novamente a 

ata: há uma questão no regadio da charca de Avelanoso, vamos lançar o con-

curso em breve, estive com os técnicos da Direção Regional da Agricultura e 

Pescas do Norte, que vieram de Braga, é engraçado que vieram dois de Cha-

ves para vir ver o de Angueira e passados quatro ou cinco dias, vieram dois de 

Braga ver o de Avelanoso para darem o parecer. Oiça, isto dos pareceres de-

mora tempos e tempos, foram telefonemas constantes, pedir e quase implorar 

para que viessem. Precisávamos do parecer da Direção Regional da Agricultu-

ra e Pescas do Norte. Aquilo que eu questiono é: em fevereiro, por palavras 

suas, já havia os pareceres todos para a charca, depois em junho ainda falta-

vam dois pareceres, portanto calculo que agora, não sei se será necessário 

mais pareceres, a mim preocupa-me um bocado que eventualmente se vai ar-

rastar este mandato do senhor Presidente da Câmara e, muito provavelmente, 

para o ano já os pareceres terão sido todos dados e a obra será efetivamente 

lançada. Muitas vezes, o que é preocupante é que os calendários eleitorais não 

se coadunam muito com as necessidades das populações. Gostava muito, mui-

tas vezes, sinto que há uma desigualdade na preocupação, por exemplo, com 

a charca de Santulhão, que tem todo o seu mérito e toda a sua necessidade, 

mas depois não vejo as mesmas energias, as mesmas reivindicações para a 

charca de Avelanoso”. --------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Associar-me ao 

voto de pesar, também apresentado na reunião de câmara, pelo falecimento do 

meu professor, meu colega e, acima de tudo meu amigo José Carlos Gonçal-

ves, de quem tenho as melhores recordações. Um amante da sua terra e das 

instituições da sua terra e do progresso da sua terra. Lembro-me bem das ve-

zes que o fui visitar, o brilho nos olhos, e de perguntar como vão as obras da 

câmara e como vai isto e como vai aquilo. Vivia intensamente a sua terra. Paz 

à sua alma. Relativamente às intervenções aqui feitas do senhor deputado Se-
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rafim João que têm a ver também com uma parte da intervenção do senhor 

deputado Hugo Rodrigues, relativamente aos apoios da câmara municipal. 

Nós, de facto, não é uma competência da câmara obviamente seria do Gover-

no, dispondo de alguns equipamentos nomeadamente computadores resultan-

tes da candidatura ao programa de combate ao insucesso escolar que estão 

numa nova sala de informática na escola, mais alguns computadores e routers 

que tiveram de ser adquiridos, entregamos computadores a todos os alunos 

que constavam do levantamento feito pelo Agrupamento de Escolas. Eu sei 

que o Agrupamento de Escolas, através dos diretores de turma, contactaram 

os seus alunos que manifestaram se precisavam ou não de computador e os 

que tinham computador mas que não tinham acesso à internet. Todo esse le-

vantamento foi cumprido religiosamente. E os casos posteriores que não estão 

suprimidos estão a sê-lo. Tivemos que adquirir mais dois computadores para 

mais dois casos que apareceram. Acontece muitas vezes que o irmão pode ter 

computador, muitas vezes têm as aulas em simultâneo e, portanto, forneceu-se 

o computador. Dizer que, no final do ano letivo, os computadores regressam à 

escola, regressam à câmara. Quanto aos cabazes, o que fiz foi ligar para o De-

legado Regional de Educação, Dr. João Gonçalves, dizendo: há aqui alunos 

que têm escalão A e, portanto, têm direito à refeição. O que ele disse foi, a es-

cola que descarregue as refeições na plataforma e vejam como o podem fazer 

na impossibilidade de andar distribuir por todo o concelho o almoço a esses 

alunos. Achou-se por bem e foi deliberado em reunião de câmara ou foi dada a 

informação de que se fariam cabazes com produtos próprios para crianças, 

nomeadamente produtos lácteos e cereais (a grande maioria). A informação 

que tenho é que foram distribuídos pela câmara municipal e, muitas vezes, com 

a colaboração das juntas de freguesia, a todos os alunos de escalão A e àque-

les mais carenciados, que não tendo escalão A, foi-lhe distribuído o cabaz. A 

informação que também tenho é que bateu-se a algumas portas e não abriram. 

Portanto, as pessoas sabem onde é a câmara, sabem onde é a escola, sabem 

o número da câmara, donde é só dizerem porque nós não admitiremos que 

nenhuma criança passe necessidades, nunca, e principalmente numa altura 

destas. Se não receberam é porque não quiseram. Agora, nas redes sociais 

passa tudo! Relativamente ao dia vinte e cinco de Abril, já houve outros anos, 

que não havia pandemia, e não foi comemorado. Admito que se podia ter posto 
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uma menção na página da câmara alusiva, mas a verdade é que nós até tí-

nhamos programado colocar no jardim do lado direito para quem olha para a 

fachada da Igreja um monumento alusivo aos combatentes, quer da guerra co-

lonial e da primeira guerra, que foi naquelas em que participamos. Infelizmente, 

este episódio da pandemia da Covid-19 alterou-nos completamente os planos, 

pensando nós podê-lo fazer de outra forma. Obviamente, que atendendo às 

circunstâncias que existiam e há dificuldade em fazê-lo, tê-lo colocado nas re-

des sociais podia ter sido mas também não vejo daí mal ao mundo porque 

acho que, o facto de nós hoje podermo-nos criticar uns aos outros, é bem reve-

lador da importância do vinte e cinco de abril. Relativamente à distribuição das 

máscaras, todos os presidentes de junta, todos sem exceção, mesmo aqueles 

que não são da cor, colaboraram na distribuição de máscaras, todos, mesmo o 

senhor presidente da junta de freguesia de Vimioso colaborou. Foi contactado 

para se associar à câmara para ajudar. Claro que, em Vimioso constituíram-se 

mais equipas porque a vila é muito grande. Até porque, quando começamos a 

distribuir numa determinada freguesia, as pessoas começam logo a perguntar 

então quando é a nossa? E algumas, foi mais tarde porque foram os próprios 

senhores presidentes de junta que solicitaram que fosse mais tarde porque 

eles próprios, por iniciativa deles, já tinham oferecido ou distribuído alguns 

equipamentos de proteção. Dizer que a câmara não distribuiu nenhum gel, a 

câmara apenas distribuiu máscara social e  máscara cirúrgica, igual às que es-

tão ali à entrada num envelope. Agora dizer que é populismo, eu também podia 

dizer que, ontem, o senhor Primeiro-Ministro que andou na baixa de Lisboa, 

também é populismo. Eu acho que não é. É uma forma de cativar as pessoas, 

de dizer que estamos próximas delas e tudo o mais. Também podia dizer que 

três ou quatro Secretários de Estado que se põem à frente de um avião, quan-

do chega material, também é populismo e demagogia, também podia dizê-lo. 

Valha-me Deus! As máscaras têm de ser distribuídas. Por quem? Por pessoal 

da câmara. Pedimos a colaboração de todos os presidentes de junta que são 

quem melhor conhece a população das suas freguesias. Foi isso que foi feito, 

não há aqui populismo, não há aqui aproveitamento nenhum. Agora o vinte e 

cinco de abril permite-nos dizer tudo isto! Eu próprio não distribuí nenhuma 

máscara, nem nenhum cabaz. As minhas fotografias não as vê nas redes soci-

ais e podia tê-lo feito que sou o Presidente da Câmara. Mas não o fiz, se vir 
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alguma fotografia minha a distribuir alguma coisa dessas, faça favor de denun-

ciar, mas não vai encontrar de certeza absoluta. Só para ver o aproveitamento 

político! Relativamente ao senhor deputado Vítor Calvelhe, a organização da 

Feira de Artes e Ofícios é simples, toda a vida foi assim. Vai o acordo de cola-

boração com os Furões à reunião de câmara, onde é aprovado, e foi aprovado 

por unanimidade. Obviamente, que aquilo que nós transferimos não cobre as 

despesas todas e, portanto, aquilo que eles cobram na inscrição servirá tam-

bém para custear parte das despesas. Já agora, informar-lhe que falei com os 

Furões, com quem tenho canais privilegiados como o senhor diz, e o que me 

dizem é que muitas das fitas que estavam em Avelanoso que eram da batida, 

não deles. Foram eles que o disseram. Já, agora, relativamente ao trail está ali 

o senhor presidente da junta de Vimioso, falei com ele, (eu não sou responsá-

vel por aquilo que as pessoas põem nas redes sociais e os comentários que as 

pessoas fazem). Está ali pergunte-lhe se falei ou não com ele no sentido da 

prova que estava prevista para novembro, nos podermos associar, fazer uma 

evento maior, até porque a câmara tem outra capacidade de fazer e articular 

com a junta de freguesia nesse sentido. É evidente que o Trail run vem na se-

quência de nós termos, e o senhor deputado foi um dos que sugeriu acabar 

com os raids, outro tipo de atividades que correu de forma excepcional, correu 

muito bem e também, mais uma vez, aí foram convidados todos os presidentes 

de junta para se associarem e fazer a entrega dos prémios. Se algum disser 

que é mentira que o diga, mas foram todos convidados para se associarem, 

todos. Lições de transparência e de equidade eu não dou mas também não 

recebo. Relativamente à charca de Avelanoso, é pena que o senhor deputado 

não tenha lido a informação escrita, eu vou-lhe ler, já lá vamos a seguir, ponto 

um: no contexto das obras públicas executaram-se os seguintes atos de rele-

vância: abertura do concurso público da empreitada regadio colectivo tradicio-

nal de Avelanoso. Está explicado? Na próxima reunião de câmara vamos adju-

dicá-lo se Deus quiser, está resolvido. O que é que aconteceu com os parece-

res, tem a ver com um parecer que é posterior, que é a autorização dos recur-

sos hídricos que tem de haver um novo parecer e não nos deixam fazer a adju-

dicação sem esse tipo de parecer. Todos os outros que inicialmente eram ne-

cessários nós tínhamo-los de facto, só que, depois, a Direção Regional de 

Agricultura veio com outras exigências porque se trata de fundos comunitários. 
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Quem me dera que o regadio de Santulhão estivesse na fase do de Avelanoso 

que era para adjudicar o concurso. Quem me dera! ------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado Vítor Calvelhe. Disse: “Queria dizer 

que li a informação escrita e toda a documentação para esta Assembleia, ape-

nas fiz a minha intervenção no sentido de questionar a situação dentro do perí-

odo de intervenções que é anterior à atual situação. Queria, também, dizer-lhe 

que as fitas que estavam em Avelanoso não eram das montarias, até porque 

nas montarias em Avelanoso já mais de cinco ou seis anos que não se põem 

fitas nas marcações das portas e aquelas fitas estavam bem identificadas, por-

que, inclusivamente, estavam em cruzamentos, que havia tinta de cal a delimi-

tar as passagens. Mas a questão do problema até nem é das fitas. As fitas, se 

não são de uns são de outros, que as tirem. A questão aqui muitas vezes é do 

relacionamento e da promiscuidade que se vê em algumas situações. Por isso 

queria apenas transmitir que essas fitas que estavam e que mencionei aqui 

eram efetivamente do percurso do raid, não eram de qualquer outro tipo de ati-

vidade muito menos da caça”. -----------------------------------------------------------------

------ Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Informar que 

levantei a questão e foi o que me disseram. Eu não fui lá, não vi as fitas, só 

estou a dizer que transmiti a informação que havia fitas por retirar e eles disse-

ram-me que não eram deles”. ------------------------------------------------------------------

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

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

Câmara relativa à actividade Municipal. ------------------------------------------------- 

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

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

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

Prestação de Contas do ano financeiro de 2019. -------------------------------------

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

tão do ano financeiro de 2019. --------------------------------------------------------------

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

nómico-financeira do ano de 2019. --------------------------------------------------------

------- Dada a complementaridade dos pontos o senhor Presidente da Assem-

bleia sugeriu, e foi aceite, que fossem discutidos em conjunto, mas que a sua 

votação decorreria separadamente. ----------------------------------------------------------  
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Dizer que o 

dois ponto dois é a documentação que se encontra na mesa, é a documenta-

ção técnica de suporte ao Relatório de Gestão. O dois ponto três é o Relatório 

de Gestão que foi enviado a todos os senhores membros desta Assembleia e 

também, o dois ponto quatro a apreciação e votação da Análise Económico-

financeira. Eu acho que deve ser votada, sendo que, uma análise económico-

financeira feita por uma entidade externa, penso que só seria para tomar co-

nhecimento mas é melhor por excesso do que por defeito. Relativamente ao 

Relatório de Gestão do ano financeiro de dois mil e dezanove, tenho a dizer o 

seguinte:  

    RELATÓRIO DE GESTÃO 

-- Nos termos da Lei apresentamos a esta Assembleia os documentos de pres-

tação de contas, a saber: 

-- Balanço, demonstração de resultados, mapas de execução orçamental, ane-

xos às demonstrações financeiras e Relatório de Gestão. 

-- Continuamos a ser um município com menos independência financeira na 

região norte, 12,72%. 

-- Significa este facto que temos poucas receitas próprias. Assim é, por um la-

do, atendendo à pouca população, mas também, por outro procuramos não 

sobrecarregar os municípios e as empresas com impostos municipais. 

-- Continuamos a investir, sendo que o investimento se alicerça em compartici-

pações comunitárias. 

-- Recordo que o orçamento da receita e da despesa para o ano de 2019 as-

cendia a 12.022.79º€. 

- Decorrente do normal funcionamento técnico/sdministrativo e político opera-

vam-se alterações aos orçamentos da receita e da despesa, alteração ao PPI e 

revisões e alterações ao Plano de Atividades Municipais. 

- A receita totalizou o montante de 10.340.381.32€. 

- Neste domínio, assumem destacada supremacia as receitas correntes numa 

percentagem de 76,55% -7.915.814.91€. Por outro lado, as receitas de capital 

totalizam 2.424.566.41€ o que corresponde a 23,45%. 

- Quanto à despesa totalizou o montante de 9.822.094.99€ Sendo que se regis-

ta uma supremacia das despesas correntes, 75,42% a que corresponde o mon-



 13 

tante de 7.528.884.06€, enquanto as despesas de capital num total de 

2.453.210.93€ correspondem a 24,58%. 

  A taxa de execução financeira relativa à execução das grandes opções do 

plano totalizou 4.559.156.35€, a que corresponde uma taxa de 56%. Esta per-

centagem foi manifestamente prejudicada pelo atraso na execução de algumas 

empreitadas, por exemplo as obras nos Paços do Concelho e a Central de 

Camionagem. 

 - Mesmo assim a execução foi superior a 2018 no montante de 1.015.063.35€ 

   A DÍVIDA DO MUNICÍPIO 

  -- Em 31 de dezembro de 2019 totalizava 2.331.902.20€ sendo que nos últi-

mos 3 anos não foi contraído qualquer empréstimo. 

   ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA 

-- Da análise económico-financeira a 31 de dezembro de 2019 da responsabili-

dade do Revisor Oficial de Contas, em síntese temos que: 

  Comparativamente a 2018 a situação patrimonial do município evouluiu favo-

ravelmente, registando um aumento do ativo total em cerca de 258.000€, do 

passivo em 182.000€ e dos fundos próprios em 76.000€. 

  No final do ano cerca de 52,58% do total dos ativos do município mostravam-

se financiados por fundos próprios, donde resulta o equilíbrio financeiro do mu-

nicípio. 

Em 31 de dezembro de 2019 o grau de execução orçamental mostrava-se posi-

tivo uma vez que a execução da despesa foi inferior à execução da receita. 

  Resulta, pois, que o município cumpriu o princípio de Equilíbrio Orçamental. 

  No que respeite aos limites de endividamento, conclui-se que o município 

cumpriu a legislação aplicável ou seja, não ultrapassou 1,5 vezes a média da 

receita corrente liquida cobrada nos três exercícios anteriores. 

------- Usou da palavra o senhor deputado Vítor Calvelhe. Disse: “Eu vi aqui 

talvez a única rubrica de maior relevância nas contas deste ano da câmara e 

acho que se devia ter apresentado, é um aumento em vinte e cinco por cento 

nas despesas com o pessoal. Sei que terá a ver com a admissão dos precá-

rios, de outra forma também não conseguiria justificar. Estamos a falar em 

seiscentos mil euros mais. De resto, as contas tecnicamente estão consolida-

das ou aprovadas. Mas gostaria apenas de alertar a tendência, portanto houve 

uma redução, eu sei que as câmaras não têm que ser equacionadas como uma 
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empresa nem têm o fim de ter lucros, nem ter resultados positivos mas, este 

ano houve uma redução de quatrocentos e tal mil euros no resultado líquido. 

Portanto, passou de quinhentos e tal para noventa mil. Se assim a tendência se 

mantiver, muito provavelmente o próximo exercício terá resultados negativos, 

mas obviamente não é essa uma questão que me preocupe. Porque de facto 

as câmaras têm de ter uma preocupação social e não uma preocupação em-

presarial. Gostava também aqui de perguntar mais uma vez, eu sei que as con-

tas são públicas mas, acho que seria importante uma vez trazerem aqui relató-

rio de contas das Termas da Terronha, porque constantemente vemos nas ru-

bricas das despesas deste município investimentos nas termas e preocupa-me 

que tenhamos ali um elefante branco e que estejamos constantemente a ab-

sorver dinheiros, ainda que alguns comunitários, de uma instalação que essa 

sim já não com cariz como a câmara tem social, mas essa sim teria que ser 

sustentável e não ser um sorvedouro de dinheiro que este município tem”. ------ 

 ------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “De facto as 

despesas com pessoal, é notório, cresceram. Tem a ver com a regularização 

dos precários, e tem a ver com aquilo que vinha acontecendo desde o período 

da troika que é a não progressão de funcionários. Tem, fundamentalmente, a 

ver com a regularização dos precários, esse é o grande montante. Mas tem 

também a ver com funcionários que, com determinados anos de serviço, foram 

reposicionado na carreira. Além disso está aqui também incluído, e resultante 

da regularização dos precários, as despesas com a A.D.S.E. Não sei se sabem 

que qualquer funcionário da câmara, eu próprio tenho a A.D.S.E, há muitos que 

não têm A.D.S.E porque preferiram não a ter. Quem não desconta para a 

A.D.S.E. tem o regime da segurança social. Mas, por exemplo, se eu fizer uma 

despesa com saúde quem paga a percentagem da A.D.S.E. não é a A.D.S.E. é 

a câmara. Pode haver anos que haja mais funcionários que recorram à 

A.D.S.E. Foi um ano em que, infelizmente, houve muita despesa com a 

A.D.S.E. Quanto ao resultado líquido é verdade, mas o resultado continua a ser 

positivo e eu explico-lhe porque é que o resultado líquido é este. Do que aqui 

se trata, fundamentalmente, é de amortizações. Nunca tínhamos feito nenhuma 

amortização sobre o PINTA porquê? Porque o PINTA começou a funcionar em 

dois mil e dezassete, salvo erro, e portanto, investimentos no PINTA de estu-

dos, projetos e de execução de empreitadas que foram feitos há mais de dez 
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anos só agora é que estão a ser amortizados. Ao serem amortizados obvia-

mente que o resultado líquido desce, só neste ano foram amortizados dois 

anos e dá este resultado, para o ano ainda vamos ter que amortizar parte do 

PINTA porque isto é uma questão legal contabilística para o ano já não com o 

pocal mas com o SNC-CAP Sistema de Normalização das Contabilística da 

Administração Pública. Isto significa que dá este resultado mas, se vir o relató-

rio e o que vem depois na análise económico-financeira, é que de facto o muni-

cípio, isto é que é importante, as receitas continuam superiores às despesas. O 

que estamos aqui a falar é de uma questão técnica. É evidente que o campo de 

futebol quando foi construído vale, por exemplo, um milhão de euros, mas se 

calhar hoje já não vale um milhão de euros, e portanto o resultado com as 

amortizações vai diminuir. Relativamente à questão das termas, não há relató-

rio de contas das termas, as termas não são nenhuma empresa municipal, as 

contas das termas estão integradas totalmente nas contas do município. Todos 

os concursos que são feitos a nível das termas ou vêm nas informações ou 

estão no portal Base Gov. O que me diz é que continua-se a gastar muito di-

nheiro. É verdade, e vamos continuar a gastar. Temos agora fundos comunitá-

rios para abrir um novo furo e tivemos fundos comunitários para instalar lá mais 

valências. Infelizmente, com a questão da pandemia ainda não estamos autori-

zados a abrir. Agora, é uma aposta do município, por um lado pelos postos de 

trabalho que já lá estão criados, por outro lado, e temos estado a trabalhar nis-

so, não conseguimos ter o sucesso que pretendemos e por isso estamos a ad-

quirir terrenos envolvente às termas que possa eventualmente aparecer um 

privado que queira investir nesse sector. O PINTA também não nos dá lucro, 

mas atraímos gente que pode vir gastar dinheiro ao concelho. As termas tam-

bém têm uma função social. Temos tido protocolos com IPSS”s de todo o distri-

to, que têm vindo aqui às termas, temos tido essa função social mas, os outros 

utentes acabam por pagar a taxa que está definida e que foi aprovada aqui 

nesta Assembleia Municipal, dos tratamentos ou dos serviços que usufruírem. 

É uma aposta do município é qualquer coisa diferenciadora que o município 

oferece até porque, no nosso distrito não há outra valência semelhante. Tem 

tido uma ocupação significativa, agora obviamente que precisa da parte hotelei-

ra associada que infelizmente ainda não tem, e aí obviamente que a câmara 

tem algum receio em ir para essa parte hoteleira porque não é a vocação da 
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câmara explorar uma parte hoteleira. Agora oferecer uma infraestrutura para 

que ela possa ser explorada e se aparecer um privado que a queira explorar, 

nós também lançamos a concessão para que possa ser explorada. Sendo uma 

aposta, temos que aumentar a qualidade e as ofertas deste balneário termal 

para atrair mais clientes, mais gente que o queira utilizar, mas também para, 

eventualmente, algum privado se sentir entusiasmado para poder investir ali na 

área da hotelaria”. ---------------------------------------------------------------------------------

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

“Eu penso que tem que se investir para se produzir, ou seja o Parque de Cam-

pismo não dá lucro, as piscinas não dão lucro, o Pinta não dá lucro as termas 

também não, importante, também, é criar postos de trabalho e desenvolver o 

concelho. E, é nesse sentido, que tudo isto foi feito e irá continuar a ser, e de 

facto a ter que se gastar para se poder ter, de hoje para amanhã, aquela quali-

dade de vida que o nosso concelho precisa”. ---------------------------------------------

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

Municipal colocou o ponto dois ponto dois à votação, tendo sido aprovado por 

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

Ponto dois ponto três aprovado por unanimidade, colocado à votação em minu-

ta foi aprovado por unanimidade. Ponto dois ponto quatro foi aprovado por 

unanimidade, colocado à votação em minuta foi o mesmo aprovado por unani-

midade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Contas do Município de Vimioso – Relato sobre a Auditoria de Demons-

trações Financeiras. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

senhores deputados do relatório sobre a auditoria das demonstrações financei-

ras da responsabilidade do revisor oficial de contas. Desta vez, já não vem ne-

nhuma ênfase porque foi suprida aquela questão da contabilidade de custos, já 

resolvemos e vamos continuar a resolver. Remeto para o último parágrafo que 

diz que, sobre o relatório de gestão, “foi preparado de acordo com as leis e re-

gulamentos aplicáveis em vigor e a informação financeira nele constante é coe-

rente, com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identifica-

das incorrecções materiais”. Isto deixa-nos claramente tranquilos, porque sen-

do auditada por uma entidade externa as contas da câmara estão bem-feitas”. -
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-------Não houve intervenções.------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia propôs e foi aceite que os quatro pon-

tos seguintes fossem discutidos em conjunto, sendo que a sua votação decor-

reria separadamente. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

mero:8 Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) número 1 do 

ano contabilístico de 2020. -------------------------------------------------------------------

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

mero:8 Revisão ao Orçamento da Receita número 1 do ano contabilístico 

de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mero:8 Revisão ao Orçamento da Despesa número 1 do ano contabilístico 

de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a estes quatro pontos temos que no primeiro a apreciação e votação do saldo 

da gerência que é aquilo que resulta das contas e, portanto, a disponibilidade 

financeira que a câmara tem de dotações orçamentais totaliza 2.615.422.55 

euros. Ora, este saldo de gerência vai ser agora introduzido no orçamento da 

receita e da despesa do presente ano e, daí, nós termos no dois ponto sete a 

apreciação e a votação da revisão do Plano Plurianual de Investimentos. Por-

que é que nós podemos rever agora o Plano Plurianual de Investimentos? Por-

que temos a dotação do saldo de gerência que nos permite introduzir novas 

ações ou reforçar financeiramente outras. No dois ponto sete, são essas ações 

que aí constam do Plano Plurianual de Investimentos. Ora, se entra o saldo de 

gerência, não só para despesas de capital como também para despesas cor-

rentes, nas despesas de capital cerca de 2.000.100.00€ e nas despesas cor-

rentes cerca de 500.000.00€, números redondos. Isto traz alterações ao orça-

mento da receita que é reforçado com os 2.600.000€ do saldo da gerência e, 

obviamente, traz alterações iguais no mesmo valor, ou do mesmo valor não 

são iguais, ao orçamento da despesa. E é por isso que têm aí o dois ponto oito 

que tem a ver com a alteração ao orçamento da receita, e o dois ponto nove 
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com a alteração do documento da despesa. É esta a informação que é muito 

mais técnica, que tinha para dar”. ------------------------------------------------------------- 

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

nicipal colocou os pontos à votação. Ponto dois ponto seis aprovado por una-

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

to dois ponto sete foi aprovado por unanimidade. Colocado à votação, em mi-

nuta, foi aprovado por unanimidade. Ponto dois ponto oito foi aprovado por 

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

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

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

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

ro:8 Revisão ao Plano de Atividades Municipais (PAM) número 1 do ano 

contabilístico de 2020. ------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Só uma sim-

ples informação: nós temos um regulamento de apoio aos estratos sociais des-

favorecidos e pedimos um parecer à CCDR-n, no sentido de questionarmos 

porque entramos no novo sistema contabilístico do SNC-AP, se faria sentido 

continuarmos a integrar numa rubrica que já tínhamos. Vamos continuar a ter a 

rubrica do apoio aos estratos sociais desfavorecidos mas, depois, temos aque-

la rubrica que não é de apoio aos estratos sociais desfavorecidos, que é do 

apoio aos alunos do superior e do secundário e, portanto, nós estávamos a 

ajudar a subsidiar esses alunos por esta rubrica dos estratos sociais desfavo-

recidos. Na verdade, muitas vezes, não vamos dizer que são estratos sociais 

desfavorecidos porque existe um regulamento próprio e, portanto, questionada 

a CCDR-n sobre se deveríamos continuar a fazer os pagamentos mediante o 

regulamento pela rubrica dos estratos sociais desfavorecidos, ou se deverí-

amos criar uma outra ação que é a do apoio a estudantes do ensino secundário 

e superior. Foi-nos dito que era mais correto criar uma nova ação e, portanto, 

no Plano de Atividades Municipais, foi criada essa nova ação que tem a ver 

com o apoio a estudantes do ensino secundário e superior. É disso que trata 

esta alteração ao Plano de Atividades Municipais”. --------------------------------------

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

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

nimidade. Colocado à votação, em minuta, foi aprovado por unanimidade. ------- 
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------- Ponto dois ponto onze) – Apreciação e votação do Inventário do Pa-

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

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Com o encer-

ramento das contas e como vem sendo costume, é uma informação técnica 

que aí se dispõe, é actualizado o inventário do município que em trinta e um de 

dezembro de dois mil e dezanove o valor patrimonial era de 49.469.515.82€. 

Vamos todos os anos actualizando o inventário do município, faz parte, é uma 

obrigação legal”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

------- Usou da palavra o senhor deputado Hugo Jerónimo Rodrigues. Disse: 

“Tenho aqui umas questões para colocar, mas antes das questões deixar uma 

opinião. Hoje, realmente, a Assembleia Municipal realizou-se aqui devido às 

circunstâncias logísticas de necessidades que tem mas uma ideia apenas, cos-

tuma ser no salão nobre da câmara, agora está em obras e tem sido no pavi-

lhão multiusos. O salão tem todas as condições não há nada a apontar, mas 

uma proposta, ao Senhor Presidente da Assembleia e ao Senhor Presidente da 

Câmara, se não houver nenhuma incompatibilidade, futuramente, quando as 

coisas já estiverem todas normalizadas e esteja tudo bem, de propor de reali-

zar sempre aqui a Assembleia Municipal. Parece-me que é uma sala de grande 

elegância para a função que aqui se desempenha, está extremamente bem 

localizada no centro da vila, mesmo que, em grande parte das Assembleias 

Municipais, infelizmente não temos presença do público, do concelho mas sen-

do aqui se calhar quem quiser assistir de certa forma está num sítio mais cen-

tral. É só uma ideia se acharem por bem e se for possível a nível logístico, po-

de, às vezes, haver alguns eventos que se possam realizar aqui na casa da 

cultura, mas fica só aqui uma proposta a título pessoal. Depois, queria colocar 

aqui, ao Senhor Presidente da Câmara, duas questões relativamente a com-

pras e contratos. Relativamente a compras o ano passado, em dois mil e deza-

nove, verifiquei duas compras iguais, de duas empresas distintas aqui no con-

celho de Vimioso, duas compras iguais que são de casacos polares para as 
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IPSS”s e carenciados do concelho de Vimioso. A primeira delas, segundo os 

dados que recolhi, foi dia dois de abril de dois mil e dezanove e, depois, uma 

outra de dezoito de dezembro de dois mil e dezanove. Como disse duas em-

presas diferentes mas o valor uma oito mil trezentos e quarenta e três a de de-

zembro e a de abril de oito mil trezentos e setenta e cinco. Acredito que o vo-

lume de compras deva ter sido semelhante, senão igual. Questionar, realmen-

te, qual é o motivo, no espaço de oito meses, de abril para dezembro, de fazer 

uma compra igual de polares para os utentes das IPSS”s, carenciados do con-

celho. Sendo que os polares são casacos quentinhos daqueles que todos gos-

tamos de usar em casa, realmente em dezembro parece-me de uma utilidade 

interessante, em abril sinceramente não vejo qual é a utilidade de casacos po-

lares. De qualquer das formas, é por isso que estou a questionar, e responder-

me-á com toda a certeza. Depois numa contratação, são contratações de ser-

viços já do corrente ano relativo ao mês de março. O primeiro deles, no dia dois 

de março tem como título contratação de prestação de serviços na área de ar-

quitetura na modalidade de tarefa. Diz a cláusula número um, que o objeto des-

te contrato, passo a citar o presente contrato tem por objeto específico presta-

ção de serviços na modalidade de tarefa na área de arquitetura. Entendo eu, 

na minha ignorância da área que projetos na área de arquitetura, fazer projetos 

de construção de obras de uma série de coisas parece-me que é isso. Estra-

nhei que, depois, no mesmo mês no dia trinta, no final do mês, houve também 

um contrato de título e passo a citar: elaboração do projeto de execução para o 

Centro de Promoção de Produtos Locais e Tradicionais de Caçarelhos. Diz, 

então também aqui na cláusula primeira, o objeto e passo a citar: o presente 

contrato tem por objecto a prestação de serviços por parte do segundo outor-

gante elaboração do projeto de execução para o Centro de Promoção de Pro-

dutos Tradicionais de Caçarelhos. Especificamente inscritos no caderno de en-

cargos e especificações técnicas. Relativamente à parte das especificações 

técnicas, acredito que deva ter mais abrangência técnica, além da arquitetura, 

mas a par da elaboração do projeto de execução parece-me que é de todo da 

área de arquitetura, se assim não for desculpem a minha ignorância. A questão 

prende-se no sentido de perceber como é que, no decorrer de dois dias do 

mesmo mês, há esta contratação que é no valor, a primeira de 19.900.00 euros 

mais IVA e a segunda de 23.985.000.00 euros mais IVA. Perceber qual é a ne-
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cessidade destas duas contratações. Não digo que são para a mesma função. 

Acredito que a segunda, relativamente ao projeto de execução é mais abran-

gente do que a outra da arquitetura, mas parece-me que a parte de arquitetura 

da parte aqui do projeto de execução poderia, na minha opinião, ser realizada 

pelo primeiro contrato de arquitetura. Das duas uma, ou no primeiro contratante 

houve um erro crasso e não terá capacidade para, ou então não sei para que é 

tanto arquiteto para executar tantas obras”. -----------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Trata-se de 

facto de dois contratos completamente distintos. A contratação do serviço de 

arquitetura à tarefa, infelizmente nós fomos vítimas principalmente ele e a famí-

lia do que aconteceu com o arquiteto da câmara e, obrigatoriamente por lei, 

qualquer projeto de arquitetura que entre na câmara para ser analisado tem 

que ser analisado por um arquiteto. Portanto, nós, imediatamente, recorremos 

à contratação dos serviços de um arquiteto que vai fazer esses serviços rotinei-

ros diários daquilo que é a câmara, incluindo alguns projetos de outra natureza. 

Porque o projeto a que agora se refere, tal como o outro que não aparece aí 

porque foi pago de diferente forma que é o dos produtos de Santulhão, aten-

dendo à urgência em lançar o concurso e queremos lançá-lo, a ver se o conse-

guimos lançar durante o mês de junho, porque é financiado por fundos comuni-

tários do PROVER quer o de Santulhão, quer o de Caçarelhos. E, atendendo a 

que os técnicos da câmara, não arquitetos, mas os engenheiros, estão com 

bastante trabalho e, mesmo estando em teletrabalho, estão a fazer muito traba-

lho, há algumas especialidades que nós não podemos responder como por 

exemplo a térmica, ou a eletricidade, ou outras. Atendendo a essa urgência e, 

até porque é um projeto de maior envergadura, achamos por bem fazê-lo fora, 

o projeto de Caçarelhos. O outro, estamos a contratar os serviços de arquitetu-

ra para durante um ano, como está o contrato podermos ter alguém que acom-

panhe a realização daquilo que é uma obrigação da câmara, sendo que outros 

projetos de menor envergadura e com menos exigência em termos de pressa 

temporal os irá fazer também e daí essa necessidade. Quem nos dera a nós 

que não tivéssemos tido a necessidade de ter contratado, à tarefa, um arquiteto 

que era bom sinal. De qualquer das formas, não significa que, sempre que a 

câmara tenha necessidade de recorrer ao exterior para projetos de outra en-

vergadura, como já aconteceu, o faça. Nós contratamos, por exemplo, um pré- 
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projeto para novas piscinas municipais, à beira do campo de futebol. Está só 

em pré-projeto porque não temos dinheiro para fazer o restante, mas se tiver-

mos de fazer projeto não serão, certamente, os serviços da câmara que vão 

fazer esse projeto. Esses projetos de menor envergadura, como digo, vão sen-

do feitos por esse arquiteto que foi contratado e pelos serviços técnicos da câ-

mara mas, fundamentalmente, todas as semanas há um conjunto de informa-

ções que até vão à reunião de câmara, muitas delas que têm de ser feitas obri-

gatoriamente por um arquiteto. Estamos a falar de coisas relativamente diferen-

tes. Eu percebo a questão, então contrata um arquiteto e depois também con-

tratam um projeto de arquitetura. Não é só de arquitectura, como bem, disse é 

chave na mão com programa de concurso e tudo. Ou seja, nós aqui na câmara 

municipal não temos que fazer nada, a não ser lançar o concurso, tem a espe-

cialidade da estabilidade, da térmica, da eletricidade, águas pluviais, todas as 

especialidades que um projeto tem que ter e, portanto, esse valor não é só da 

arquitetura. Mas nós temos recorrido, muitas vezes, externamente, nomeada-

mente na parte elétrica e de outras quando estamos um bocadinho apertados 

com o serviço, a serviços externos. Quando o valor é inferior a cinco mil euros, 

é pago por ajuste direto simplificado e, portanto, não há lugar a contrato. 

Quando o valor passa a ser superior, obviamente, tem que haver lugar a con-

trato, é essa a explicação. A questão dos polares é muito simples: eles foram 

todos comprados na mesma altura, a questão é que uma das empresas só fa-

turou mais tarde e, portanto, por isso é que ele aparece a faturação só em abril. 

Muitas das oferendas que damos, no Natal aos funcionários da câmara, muitas 

vezes são faturados mais tarde, para nós quanto mais tarde faturarem melhor. 

Agora se faturarem imediatamente, há o cabimento e pagamos. Foram todos 

adquiridos exatamente na mesma altura, mas pagos em momentos diferentes”.  

------- PERÍODO PÓS ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------

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

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

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

da pela Mesa da Assembleia Municipal.  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 

 

 


