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ATA NÚMERO DEZOITO 

 

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

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E 

VINTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas dez ho-

ras no Auditório da Casa da Cultura, reuniu, ordinariamente, a Assembleia Mu-

nicipal 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 

dezoito de maio 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 da Alteração núme-

ro:12 Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

número 2 do ano contabilístico de 2020. ------------------------------------------------ 

 ------- Ponto dois ponto três) – Apreciação e votação da Alteração núme-

ro:12 Revisão à Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita número 2 

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

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação da Alteração nú-

mero:12 Revisão à Alteração Modificativa do Orçamento da Despesa nú-

mero 2 do ano contabilístico de 2020. ----------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto cinco) – Apreciação e votação “Lei dos Compro-

missos e dos Pagamentos em Atraso. Compromisso Plurianual. Procedi-
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mento Concursal para fornecimento de combustíveis rodoviários em pos-

to de abastecimento público. ---------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto seis) – Apreciação e votação do Resultado Líquido 

do Exercício do ano de 2019. ---------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto sete) – Apreciação e votação da Autorização Pré-

via da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianual 

– Ação nº2020/I/9 - Requalificação das Instalações da Escola Básica de 

Vimioso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto oito) – Apreciação e votação da Autorização Prévia 

da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianual – 

Ação nº2020/I/65 – Centro de Promoção de Produtos Locais e Tradições 

de Caçarelhos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto dois ponto nove) – Apreciação e votação da Autorização Pré-

via da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianual 

– Ação nº2020/I/66 – Centro de Promoção de Produtos Locais e Tradições 

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

------- Ponto dois ponto dez) – Apreciação e votação da Autorização Prévia 

da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianual – 

Ação nº 2020/I/69 – Reabilitação da Rua Dr. Trigo Negreiros, Rua da Cal-

çada e Bairro de S. Vicente. ------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto dois ponto onze) – Apreciação e votação da Autorização Pré-

via da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianual 

– Ação nº2020/I/31 – Reabilitação e Modernização do Regadio Coletivo 

Tradicional de Angueira. ----------------------------------------------------------------------  

------- Ponto dois ponto doze) – Apreciação e votação da 1ª Alteração ao 

PDM de Vimioso. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Ponto dois ponto treze) – Apreciação e votação da Consolidação de 

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

------- Ponto dois ponto catorze) – Apreciação e votação da saída na quali-

dade de sócio do AECT – Agrupamento Europeu de Cooperação Territori-

al Duero Douro. -----------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto quinze) - Outros assuntos de interesse para o Mu-

nicípio. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto três) – PERÍODO DE APÓS ORDEM DO DIA. -------------------------- 
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------- 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, Alexandra 

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

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

Maria Oliveira Miguel Rodrigues, José Manuel Miranda, Licínio Ramos Martins, 

Olga Isabel Salazar Fernandes, Joana Filipa Carvalho Pires, 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 de Matela, Hél-

der Domingos Ramos Pais, Adrião Afonso Cordeiro Rodrigues, Presidente da 

Junta de Freguesia de Santulhão e Ana Marisa Cavaleiro do Bento. ---------------

------ 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 

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

nandes e António Eduardo Lopes Padrão. ------------------------------------------------- 

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

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

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

dência recebida desde a última Assembleia. Foi presente o ofício enviado pelo 

senhor Carlos Manuel Meirinho Martins dizendo que, renunciava ao cargo de 

membro da Assembleia Municipal a partir do dia 19 de junho de 2020. ------------ 

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

nária de dezoito de maio de 2020. --------------------------------------------------------- 

------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal foi colocada a ata à 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ 

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

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União 

das Freguesias de Caçarelhos e Angueira, Licínio Ramos Martins. Disse: “Esta 

intervenção, no período de antes da ordem do dia, é para manifestar a minha 
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preocupação com o tema que continua na ordem do dia e tem a ver com o 

COVID-19. Ontem, estive aqui, numa reunião com agricultores o Padrão tam-

bém esteve e constatamos, com muito agrado, o cuidado enorme que todos 

tiveram para se protegerem seguindo as regras. Mas, depois, isto contrasta 

com aquilo que vejo na minha aldeia e, conversando com outros colegas, te-

mos estado a ver como é nas nossas aldeias. Gente que vem de fora, gente 

nossa também, mas que estão fora, nomeadamente em Lisboa uma zona mui-

to complicada como temos visto nas notícias, e que muitos deles não estão a 

guardar esse distanciamento social que se impõe e que estão a colocar em 

risco as nossas comunidades. Só queria questionar se, da parte da Câmara 

Municipal, estão programadas algumas novas acções, se calhar até repetir um 

bocadinho aquilo que se tem vindo a fazer, e bem, mas nesta fase de desconfi-

namento pensava-se que o vírus tinha tirado férias mas não tirou. Vem em tra-

balho com aqueles que vêm de férias e está-me a preocupar bastante mesmo. 

Da minha parte, na minha freguesia, já fiz quatro comunicados irei fazer o quin-

to comunicado amanhã que será distribuído à população. Parece-me que seria 

importante também, da parte da Câmara Municipal, continuar com ações de 

esclarecimento e de chamada de atenção porque estou mesmo muito preocu-

pado. Vemos o que já aconteceu em Miranda do Douro, em Torre de Moncorvo 

e, a qualquer momento, podemos nós, também aqui, estar com o mesmo pro-

blema”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Esta questão é 

muito pertinente. Recordo que a Câmara Municipal, juntamente com a Delega-

ção de Saúde, com a GNR e com o mosso Coordenador Municipal de Proteção 

Civil, percorreram todo o concelho visitando todas as instalações da restaura-

ção e cafés. Visitaram tudo para ver se está tudo em ordem. A informação que 

tenho é que todos esses estabelecimentos foram visitados. Nós temos dado 

apoio que muitas vezes nos é solicitado, agora, a verdade é uma, as pessoas 

estão a começar a facilitar e não devem facilitar. A partir de amanhã, quer a 

fronteira entre Vale de Frades / Vilarinho quer a fronteira das Três Marras, vão 

abrir. Vai haver mais pessoas, mais circulação de pessoas que não são do 

concelho a circular entre nós. Obviamente que é muito fácil ter bons resultados 

quando toda a gente está em casa. O grande problema é conseguir encontrar 

fórmulas de, não estando totalmente as pessoas confinadas nas suas residên-
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cias possamos, de alguma forma, evitar a propagação deste vírus. Temo-lo 

feito, podemos, novamente, colocar o carro em circulação pelas aldeias aler-

tando as pessoas que o vírus existe que devem manter as regras de distanci-

amento, que devem cumprir as regras com o equipamento de proteção indivi-

dual, todas aquelas regras que nós sabemos. Agora, também é verdade uma 

coisa: quando nós vemos nas televisões, parece que se pode fazer tudo e mais 

alguma coisa, as pessoas interiorizam que também podem e estando nas al-

deias, parece que ainda há menos perigo, mas a verdade é que nós vemos 

todos os dias nas televisões situações destas. Infelizmente, também tenho an-

dado pelas aldeias, às vezes às entradas dos cafés vejo que as pessoas estão 

lá aglomeradas, estão sem máscara e não estão a tomar as devidas precau-

ções. Obviamente, quando a casa for arrombada, aqui del rei, que as trancas 

vão pôr-se novamente à porta. Faremos esse trabalho, contactarei novamente 

a Dr.ª Inácia Rosa que é a Delegada de Saúde Distrital, o Coordenador Munici-

pal de Proteção Civil e a GNR. Na GNR, oxalá que não, pode ter havido um 

problema que resulta de Miranda do Douro. Esperemos que não haja nada de 

especial. Sei que a própria GNR nos solicitou apoio que nós disponibilizamos, 

mas, depois, eles conseguiram que os próprios meios deles, da GNR, viessem 

desinfetar o quartel porque há a possibilidade de um dos agentes poder ter sido 

contaminado. Teremos que ter todo o cuidado. E é exatamente por esse motivo 

que ainda não deliberei, por exemplo, abrir as Piscinas, abrir o Parque de 

Campismo. Porque há quem fale que já estamos a iniciar uma segunda vaga e 

se estamos a iniciar uma segunda vaga, a terceira no inverno vem de certeza, 

essa vem de certeza, com maior ou menor intensidade, ela virá. Agradeço essa 

observação. Já me a tinham feito chegar, outros Presidentes de Junta e até 

outras pessoas. Ainda mesmo agora, havia ali gente nos correios e a máscara 

em baixo no pescoço! Tem que haver uma atitude pedagógica, de todos nós, e 

alertar as pessoas que quando estamos sozinhos, a probabilidade de contágio 

é muito pouca ou reduzida, mas obviamente, que quando estamos próximos 

uns dos outros, a possibilidade de contágio é muito maior, com a agravante de 

que há pessoas que são assintomáticas. Sendo assintomáticas, estão conta-

minadas, não têm sintomas e, facilmente, vão contaminar outras pessoas que 

giram à sua volta e aqui temos uma cadeia que depois é difícil de descobrir e 

cortar. Não tenho dúvidas de que, com a vinda dos nossos queridos emigrantes 
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e migrantes, a situação pode piorar. A verdade é que os últimos casos, prati-

camente todos, que ocorreram no nosso distrito, a informação que nós, Presi-

dentes de Câmara, recebemos são todos importados da zona da grande Lisboa 

e um de Aveiro. Portanto, temos que ter cuidado redobrado. Não quer dizer que 

as pessoas não venham, mas se calhar, dizer-lhes como lhe dizíamos antes, 

apesar de não ser legal, pedir-lhes que façam a quarentena quando vêm. Va-

mos ter que conviver com o vírus, teremos que tomar todas as precauções, que 

serão sempre poucas porque, de facto, a pandemia, como alguém dizia, só 

agora está a começar. Termino como comecei, controlá-la com toda a gente 

em casa a habilidade é pouca, controlá-la com a gente desconfinada aí é que é 

necessário ter arte e engenho para o conseguir. Mas não tenhamos dúvidas vai 

depender sempre do comportamento de cada um de nós”. --------------------------- 

------- 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. --------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel João Português. Disse: “Fico 

satisfeito pelas vossas caras parece que está tudo bem e estamos aqui mais 

uma vez todos juntos. Antes de fazer a questão que aqui me trouxe, na última 

Assembleia, aprovamos um voto de pesar pela partida do nosso amigo e cole-

ga José Carlos e eu queria partilhar um episódio convosco. Como sabem eu e 

ele fomos colegas, conhecemo-nos na faculdade, embora em cursos diferentes 

a área era a mesma, depois trabalhamos juntos aqui em Vimioso, alguns dos 

presentes tiveram que nos ouvir, o Senhor Presidente, o Professor Licínio, o 

Vítor o Manuel Emílio e muitos que já passaram por aqui. Um desses anos que 

eu aqui estive com o José Carlos, desde mil novecentos e oitenta, foi a partir 

daí, fomos representar o distrito no festival da canção em Mirandela, encami-

nhados na altura pelo projeto cultural, com a D. Elisabete, a D. Helena e a D. 

Edite a esposa do Senhor Hipólito de Algoso. Elas é que nos encaminharam. E 

sabem quem foi o vocalista do grupo dessa canção? Foi o José Carlos. Queria 

partilhar isto convosco. Mas a questão que aqui me trouxe tem a ver com o es-

tudo dos trabalhos no rio Maçãs, penso que da proteção da fauna. Perguntar o 

que é que se está a fazer nesse aspeto. Depois, já que estou aqui, como se 

fala tanto em açudes, queria lembrar que quando era miúdo, para fazer a rega 
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de uma horta era uma aventura. Tínhamos que ir para lá, praticamente dormir 

lá, para esperar pela nossa vez da água. Lembro-me de uma vez que saí da 

taberna na aldeia tarde, fui para casa e já estava o meu pai a preparar-se para 

ir regar. Disse: ó caramba apanha-me aqui já vai haver complicação! Entretanto 

ele viu-me já pelo lado de dentro da porta, pensou que me tinha levantado para 

ir regar, até me louvou o feito. Hoje, vamos regar a qualquer hora do dia ou da 

noite, vamos lá ligamos a torneira, rega-se à vontade pode ir toda a gente re-

gar, é uma maravilha. Estou a falar por causa da construção de açudes e sis-

temas de rega, uma maravilha. Os velhos dizem: agora que já não podemos 

trabalhar é que temos estas facilidades todas. E já agora que falamos em água, 

pergunto ao executivo municipal sobre o sistema do açude previsto na parte sul 

da aldeia Vale de Frades. Se mantêm a ideia ou se já a deixaram cair. -----------  

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

que se refere que vem na informação escrita tem a ver com a elaboração e im-

plementação de um plano de monotorização da comunidade piscícola no açude 

do rio Maçãs. Este é um trabalho contínuo que tem de ser feito ao longo (salvo 

erro) de três ou cinco anos e que decorre do facto de nós termos conseguido 

junto da APA - Agência Portuguesa do Ambiente e do ICNF Instituto de Con-

servação da Natureza e Florestas, a autorização para altear e para renaturali-

zar os dois açudes que estão no rio Maçãs para captação de água. Uma das 

obrigações, condições que nos impuseram, foi fazer a monotorização de toda 

esta área envolvente dos açudes. Se se vier, por exemplo, a confirmar que há 

ali muitos peixes, no futuro, podemos ter que fazer a escada de peixes. Se se 

vier a confirmar que há degradação de algumas espécies vegetais, elas terão 

que ser repostas, aliás vamos ter que repor alguns amieiros e estamos exata-

mente a trabalhar nesse plano, em função da equipa que elabora o estudo para 

podermos submeter ao ICNF e à Agência Portuguesa do Ambiente, para fa-

zermos esse trabalho. Relativamente ao regadio, falava no regadio da charca 

de Vale de Frades que, felizmente, já está a funcionar há sete ou oito anos. 

Dar-lhes informação que andamos, agora, a fazer uma nova conduta para 

abastecer com água de consumo humano porque a atual passa no meio das 

hortas e estávamos frequentemente a ter roturas na conduta. Estamos a fazer 

uma nova que passa pelo caminho, andam lá hoje mesmo a trabalhar. Relati-

vamente ao açude da ponte, penso que se refere àquele que fica debaixo da-
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quele pontão que atravessa a aldeia. O representante da junta, o José Fernan-

des, continua em conversação com os proprietários, eu próprio já conversei 

com os proprietários e está a ser muito difícil adquirir aquelas hortas que estão 

ali ao lado e sem adquirirmos esses terrenos, o açude não tem justificação pra-

ticamente nenhuma porque não vai reter praticamente água nenhuma. Mesmo 

comprando a horta do senhor Francisco, como sabe, fica um açude relativa-

mente reduzido. Seria melhor do que nada mas está a ser muito difícil. Não 

podemos avançar para os projetos sem os pareceres da Agência Portuguesa 

do Ambiente e do ICNF. Só conseguimos obter projeto quando pedimos um 

parecer para aquilo que é nosso e o terreno, não sendo nosso, continua a ser 

muito, muito difícil. Mas vamos continuar a tentar porque seria até uma obra 

relativamente pequena mas que seria importante para reter ali alguma água 

para a população regar aquilo, exatamente, que o regadio não permite regar 

neste momento”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

bleia Municipal sugeriu, e foi aceite, que os pontos: dois ponto dois, dois ponto 

três e dois ponto quatro fossem discutidos em conjunto, mas que a sua votação 

decorreria separadamente. ---------------------------------------------------------------------    

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

ro: 12 Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

número 2 do ano contabilístico de 2020. ------------------------------------------------ 

------- Ponto dois ponto três) – Apreciação e votação da Alteração núme-

ro:12 Revisão à Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita número 2 

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

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação da Alteração nú-

mero: 12 Revisão à Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa nú-

mero 2 do ano contabilístico de 2020. ---------------------------------------------------- 

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

primeira alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e, havendo uma alte-

ração ao Plano Plurianual de Investimentos, decorre obviamente uma alteração 

ao orçamento da receita e, por conseguinte, ao orçamento da despesa, daí ter 

solicitado a discussão desses três pontos em conjunto. Do que é que se trata, 

efetivamente? Quando nós elaboramos o nosso plano e orçamento, ainda em 

dois mil e dezanove, para dois mil e vinte, não estava aprovado o Orçamento 
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de Estado porque tinha havido eleições legislativas e como sabem, o Orçamen-

to de Estado só veio a ser aprovado em abril já deste ano. O que significa que, 

na elaboração do plano e orçamento, orientamo-nos pelos valores das transfe-

rências do Orçamento de Estado de dois mil e dezanove. Acontece, e acontece 

todos os anos, que as transferências para o ano de dois mil e vinte são superi-

ores a quinhentos e oitenta mil euros aos de dois mil e dezanove. Ora, estando 

aprovado o Orçamento de Estado em meados de abril e sabendo nós que va-

mos ter mais transferências do Orçamento de Estado, esse valor tem que ser 

integrado no nosso orçamento e no nosso plano. E, é por isso, que integramos 

uma verba em despesas de capital e a restante a maior em despesas correntes 

sempre no respeito absoluto pelas determinações da DGAL e, portanto, do Go-

verno. Mas, para que haja uma modificação tem que se criar uma nova rubrica, 

e a rubrica que se criou é indicativa mas que tem a ver com a reabilitação de 

edifícios de antigas escolas primárias. Tem o valor de cento e oitenta e oito mil 

oitocentos e trinta e dois euros. É esse o valor de despesas de capital que, de-

pois se vai reflectir, quer na receita quer na despesa. ---------------------------------- 

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

nicipal colocou os pontos à votação. Ponto dois ponto dois foi aprovado por 

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

Ponto dois ponto três, aprovado por unanimidade. Colocado à votação em mi-

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

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

 ------- Ponto dois ponto cinco) – Apreciação e votação “Lei dos Compro-

missos e dos Pagamentos em Atraso. Compromisso Plurianual. Procedi-

mento concursal para fornecimento de combustíveis rodoviários em pos-

to de abastecimento público. ----------------------------------------------------------------

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

senhores deputados da informação técnica. Temos a decorrer a execução do 

concurso do fornecimento dos combustíveis do gasóleo e da gasolina porque é 

uma obrigação legal. Antes deste concurso, íamos abastecendo em todas as 

bombas, a verdade é que a lei obriga-nos a fazer concurso e fizemo-lo e está a 

decorrer durante um ano. Está a correr bem, ganhou a empresa que apresen-

tou melhor proposta. Mas, vai terminar dentro de algum tempo, donde temos 

que lançar outro. Esse concurso pretendemos lançá-lo por dois ou três anos, 
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no máximo três anos. Ora, iniciando-se este ano e passando para mais um, 

dois ou três anos diz a lei que está sujeita à autorização da Assembleia Munici-

pal porque se trata de um compromisso plurianual. Prevê-se que, por ano, com 

IVA, a câmara tenha que gastar cento e oitenta e quatro mil e quinhentos eu-

ros, o que dá cento e cinquenta mil euros por ano sem IVA e, no total dos três 

dará, com IVA, quinhentos e cinquenta e três mil e quinhentos euros. A Câmara 

vai ter que lançar imediatamente um novo concurso para a aquisição de com-

bustíveis. Tratando-se de um compromisso plurianual tem que ter autorização 

prévia, obrigatória, desta Assembleia Municipal”. ----------------------------------------

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

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

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

nimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto seis) – Apreciação e votação do Resultado Líquido 

do Exercício do ano de 2019. ----------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Como podem ver 

os senhores deputados, na informação técnica, apurado o resultado líquido no 

valor de noventa e seis mil oito euros e quarenta e oito cêntimos, foi deliberado, 

em reunião de Câmara, debitar esse valor para a constituição da conta cin-

quenta e cinco, que é a conta de reservas. Trata-se de uma mera questão téc-

nica. Ainda bem que a câmara municipal tem o resultado líquido positivo, como 

tem vindo a ter sempre nos últimos anos. --------------------------------------------------

------- 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) – Apreciação e votação da Autorização Pré-

via da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianual 

– Ação nº 2020/I/9 – Requalificação das Instalações da Escola Básica de 

Vimioso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que, até ao dois ponto doze, os assuntos, cada um  per si, a justificação é toda 

igual. Porquê? Porque se trata da autorização prévia da Assembleia Municipal 

para poder executar esta despesa que prevemos, nós executivo, que não vá 

terminar no presente ano económico e que vá continuar no ano de dois mil e 
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vinte e um. E, para cada uma dessa ações, é necessário autorização prévia. 

No caso concreto deste ponto, tem a ver com a oportunidade que nós vamos 

ter em fazer a intervenção nas instalações no Agrupamento de Escolas, nome-

adamente no edifício EB 2,3 que tem a ver, fundamentalmente, com os arran-

jos exteriores, criar algumas condições de climatização mais natural com pelí-

culas nas janelas, substituição de quadros. A intervenção rondará os cento e 

cinquenta mil euros, mais IVA, e, para a qual, haverá um contrato também com 

o Ministério da Educação. Vamos colocar, nesta obra, sete e meio por cento, o 

que significará andaremos a suportar doze mil euros. O restante, quarenta e 

sete mil euros serão financiados pelo Ministério da Educação. Se nós conse-

guirmos lançar imediatamente o concurso, como pretendemos, e a obra termi-

nar este ano será excelente. Mas como salvaguarda pedimos autorização pré-

via à Assembleia Municipal porque pode a obra, até porque o prazo de execu-

ção é superior a seis meses, passar para o ano económico de dois mil e vinte e 

um”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

------- Ponto dois ponto oito) – Apreciação e votação da Autorização Prévia 

da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianual – 

Ação nº 2020/I/65 – Centro de Promoção de Produtos Locais e Tradições 

de Caçarelhos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “A justificação é 

a mesma do ponto anterior. Tratar-se-á de um concurso Público porque ultra-

passa os cento e cinquenta mil euros. Vai ter financiamento, já está assegura-

do, em cerca de duzentos mil euros e, portanto, estão mesmo a ser finalizados 

os projetos. Deverão ser entregues, dentro em breve, os projetos das especia-

lidades para, de imediato, lançarmos este concurso e temos urgência porque 

ele tem financiamento do programa PROVERE (Programa da Valorização dos 

Recursos Endógenos) e temos que também, junto da CCDR-n, mostrar execu-

ção o mais rápido possível. Garantidamente, é uma obra que vai percorrer este 

ano e o próximo ano, daí a autorização prévia”. ------------------------------------------

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

questão é muito simples, é quase uma curiosidade. Verifiquei que, na ordem do 
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dia, os projetos em termos de orçamento no pavilhão de Caçarelhos e no de 

Santulhão, não sei se projetos similares ou se são projetos iguais, só por curio-

sidade, porque o valor dos dois projetos é exatamente igual. Já agora, relati-

vamente ao resultado do exercício da câmara, de facto congratulo-me que seja 

positivo mas, talvez deveria haver uma reflexão sobre a tendência que está a 

manifestar a Câmara, nos últimos exercícios relativamente aos valores apre-

sentados no resultado líquido do exercício, e que decaiu bastante de dois mil e 

dezoito para dois mil e dezanove. Mantendo esta tendência, muito provavel-

mente para o ano, terá que haver um exercício muito rigoroso para não ser um 

resultado líquido negativo”. ---------------------------------------------------------------------

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

que, de facto, os projetos são, em termos de arquitetura, muito diferentes em-

bora os valores sejam próximos. Relativamente ao resultado líquido, é positivo, 

sempre foi positivo e já expliquei, na última reunião, porque é que desta vez 

não é tão positivo, tem a ver com as amortizações de investimento no PINTA. 

Para o ano, vamos ter que fazer novamente amortizações no PINTA. O que a 

mim me preocupa, e esse está religiosamente garantido, é que as receitas cor-

rentes suportam as despesas correntes. É isso que garante a sustentabilidade 

financeira da Câmara Municipal, senão não tínhamos reduzido como reduzimos 

a dívida à banca”. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

------- Ponto dois ponto nove) – Apreciação e votação da Autorização Pré-

via da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianual 

– Ação nº 2020/I/66 – Centro de Promoção de Produtos Locais e Tradições 

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

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

a mesma coisa do ponto anterior. Temos, também, cerca de duzentos mil euros 

de financiamento no programa PROVERE. Estão entregues todos os projetos. 

Estamos unicamente à espera do registo do prédio (terreno). Houve uma doa-

ção da Junta de Freguesia para a Câmara para nós podermos realizar este 

investimento. Este investimento tem que ser realizado num terreno, neste caso 

o terreno tem que ser da Câmara Municipal. Obviamente, o terreno é sempre 
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de Santulhão. Mas os regulamentos obrigam a que o terreno, tal como o de 

Caçarelhos, tenha que ser propriedade da Câmara Municipal. Quando apresen-

tamos a candidatura, temos que por lá o artigo do prédio e nesse caso foi tam-

bém necessário tratar desse pormenor. Estamos à espera, as conservatórias 

fechadas com a questão do COVID-19, que chegue o registo para avançarmos 

com o processo”.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------- Ponto dois ponto dez) – Apreciação e votação da Autorização Prévia 

da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianual – 

Ação nº 2020/I/69 – Reabilitação da Rua Dr. Trigo de Negreiros, Rua da 

Calçada e Bairro de S. Vicente. ------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Temos já pre-

parado para, de hoje a oito dias, na próxima reunião de câmara, lançarmos es-

ta empreitada. Esta empreitada também tem financiamento, não os oitenta e 

cinco por cento, depois em projeto o valor aumentou mas é a última verba que 

nós temos resultante da área de reabilitação urbana e, portanto, vamos reabili-

tar a rua da Calçada que vai ser levantamento e reposição do cubo que existe 

mas, depois, entre o Largo da Capela e a central de camionagem, aí sim, va-

mos fazer uma intervenção de fundo, em que vamos pôr águas pluviais, vamos 

também substituir as condutas, passeios e piso. Uma obra superior a trezentos 

mil euros. Depois, também, no Bairro de S. Vicente, temos lá uns sete ou oito 

lotes disponíveis para vender a um cêntimo o metro quadrado. Já estão lá as 

infraestruturas eléctricas, telecomunicações, águas e esgotos, e, portanto, fal-

ta-nos fazer a rua, empedrar a rua, e será isso que vai ser feito. Também já 

perceberam que não vai ser possível uma obra desta envergadura ser concluí-

da durante este ano. Até porque, lançando o concurso no início de julho, só lá 

para Setembro, a correr bem, é que estamos a fazer o contrato e, portanto, não 

é possível ao empreiteiro que ganhar a obra poder executá-la em três meses, e 

daí a autorização da Assembleia para um compromisso plurianual. Também 

aqui, como lhes disse, temos financiamento”. ---------------------------------------------

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

nicipal colocou o ponto dois ponto dez à votação tendo sido aprovado por una-
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nimidade. Colocado à votação em minuta, foi aprovado por unanimidade. --------

------- Ponto dois ponto onze) – Apreciação e votação da Autorização Pré-

via da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianual 

– Ação nº2018/I/31 – Reabilitação e Modernização do Regadio Coletivo 

Tradicional de Angueira. ---------------------------------------------------------------------- 

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

igual. Pretendemos lançar o concurso, é da competência do Presidente da 

Câmara, trata-se de um ajuste direto. Lançá-lo o mais rapidamente possível, 

mas também estamos em crer que, atendendo aos prazos de execução que 

estão no caderno de encargos superior a seis meses, a obra possa vir só a ser 

concluída no ano de dois mil e vinte e um. Uma obra de cerca de cento e vinte 

e cinco mil euros e, daí, ter que pedir esta autorização prévia à Assembleia 

Municipal. Dizer-lhes que, também, esta obra é financiada a cem por cento, 

exatamente como o regadio de Avelanoso”. ----------------------------------------------- 

------- 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) – Apreciação e votação da 1.ª Alteração do 

PDM de Vimioso. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

os senhores deputados da informação que foi aprovada em reunião de Câmara 

no dia vinte e dois de junho. Em termos muito sintéticos e objetivos, dizer o se-

guinte: como estão recordados, sobre proposta da Câmara Municipal, esta As-

sembleia Municipal deu o parecer favorável à regularização de um conjunto de 

equipamentos agrícolas, aquilo a que nós chamamos os estábulos ou corriças, 

que não tinham sido construídos com projetos, sendo que muitos deles locali-

zavam-se em áreas que não se poderia construir, reserva ecológica, reserva 

agrícola. Há uma nova legislação que saiu do Governo que tem a ver com a 

regularização. A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, podendo colabo-

rar com os proprietários na regularização destes equipamentos, fizeram-no. E 

por isso é que praticamente todos os equipamentos tiveram um parecer favorá-

vel da Assembleia Municipal. Eu próprio, muitas vezes, ou o Senhor Vereador 

Sérgio Pires deslocamo-nos à conferência decisória na Direção Regional de 

Agricultura, em Mirandela, para obter os pareceres favoráveis para esses pro-
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prietários que pedem esse parecer no sentido de regularizarem a situação. Fe-

lizmente, têm vindo todos favoráveis. A seguir a essa etapa os proprietários 

têm que instruir o processo de legalização na Câmara Municipal porque o mais 

difícil está ultrapassado, isto é autorização para poder legalizar uma coisa que 

é ilegal. A partir daí, eles instruem o processo junto da Câmara Municipal e, 

depois, terão a licença de utilização. O que é que significa? Significa que para 

se poder fazer este processo que eu acabo de referir é necessariamente obri-

gatório proceder a uma alteração ao PDM. A única coisa que se vai introduzir/ 

alterar ao nosso PDM na zona do regulamento, é a introdução do artigo um A, 

que depois tem que ser publicado em Diário da República, que diz o seguinte: 

as operações urbanísticas que se enquadrem no regime extraordinário de regu-

larização das atividades económicas e cujas atividades económicas tenham 

obtido decisão favorável ou favorável condicionada tomada em conferência 

decisória (que é em Mirandela) podem ficar dispensadas do cumprimento par-

cial ou integral das prescrições do PDM que lhe sejam aplicáveis nos termos 

definidos nas respetivas atas de conferências decisórias. É simplesmente isto. 

Isto esteve em discussão pública, obviamente ninguém se iria opor a uma coisa 

destas, porque aqui é resolver um problema que as pessoas têm. Porque é que 

as pessoas têm que resolver isto? É que se não entregarem a licença de utili-

zação junto do Ministério da Agricultura cortam-lhe os subsídios porque eles 

têm que provar, por exemplo, onde têm os animais e o estábulo onde têm os 

animais têm que estar devidamente licenciado. Alguns ainda vão ter de fazer 

algumas obras de vulto, nomeadamente as fossas. O que têm de fazer é che-

gar a um arquiteto ou a um engenheiro que lhe faça o desenho daquilo que lá 

está, claro que estão dispensados de muitas especialidades como é obvio, es-

tamos a falar de um estábulo e a maior parte deles fora do perímetro urbano e, 

a partir daí licenciar, obter licenciamento da Câmara. Só a título de curiosidade, 

houve alguns que se atrasaram no prazo e depois vieram a correr, lá estamos 

nós a tentar ajudar, só se lembraram quando lhe pediram a licença de utiliza-

ção para ter direito aos subsídios. Portanto, aqui trata-se mesmo de uma ques-

tão de resolver o problema aos agricultores, que é disso que estamos a falar, o 

objetivo é só esse. Tendo corrido o período de audiência prévia, tendo sido 

aprovado por unanimidade na reunião de Câmara, tratando-se de uma altera-
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ção ao PDM, a competência para legislar nesta matéria é desta Assembleia 

Municipal”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

------- Ponto dois ponto treze) – Apreciação e votação da Consolidação de 

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

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

nhores deputados dispõem aí de toda essa informação que é muita mas mais 

não é que da síntese daquilo que já tinham das contas de Câmara, relativa-

mente ao balanço das contas de Vimioso e, agora, é acompanhado exatamen-

te pelos documentos de prestação de contas da empresa de Resíduos do Nor-

deste que é a única com quem legalmente temos que consolidar. A consolida-

ção de contas tem a ver com o encontro de contas entre uma instituição e a 

outra. Se repararem o parecer do Revisor Oficial de Contas, é muito claro e 

muito positivo. Nós temos mil quinhentas e vinte e sete ações na Resíduos do 

Nordeste. Cada ação tem o valor de um euro, portanto corresponde a mil qui-

nhentos e vinte e sete euros. Claro, somos um dos municípios mais pequenos, 

nós e Freixo, estão lá os doze municípios do distrito mais um da Guarda que é 

Foz Coa. Esta empresa, felizmente, é uma referência nacional a nível do traba-

lho que desenvolve e dos resultados que apresenta o que nos deixa muito sa-

tisfeitos, e que, com esta consolidação de contas, nós verificamos que o ativo 

da Câmara Municipal até aumenta, permitindo-nos, por exemplo, aumentar o 

volume da capacidade de empréstimos que nós podemos fazer. Não é por aí 

que o queremos utilizar, obviamente, mas permite isto, enquanto a Resíduos 

do Nordeste tiver esta situação financeira, excelente para a Câmara Municipal. 

É acompanhado pelo balanço consolidado, pela demonstração consolidada dos 

resultados pelas diferentes naturezas e, também, é acompanhado do anexo ao 

balanço consolidado e a administração dos resultados consolidados que inclui 

o mapa de saldos e fluxos entre as entidades incluídas no perímetro de conso-

lidação, Câmara Municipal e Resíduos do Nordeste. O mapa de endividamento 

consolidado de médio e longo prazo e o mapa de resumos da caixa. Como lhes 

disse, no final, se repararem no parecer do Revisor Oficial de Contas vem exa-
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tamente corroborar o bom estado financeiro, quer da Câmara Municipal quer da 

Resíduos do Nordeste.”. -------------------------------------------------------------------------  

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

nicipal colocou o ponto dois ponto treze â votação, tendo sido aprovado por 

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

------- Ponto dois ponto catorze) – Apreciação e votação da saída na quali-

dade de sócio do AECT – Agrupamento Europeu de Cooperação Territori-

al Duero Douro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Este assunto já 

foi deliberado em reunião de Câmara, no dia dezasseis de março, mas, por 

lapso, não veio à reunião de maio, vem agora. Já alguns anos que somos só-

cios e pagamos uma quota de mil euros anual deste Agrupamento Europeu de 

Cooperação Territorial Duero Douro. Também somos sócios do Agrupamento 

de Cooperação Territorial ZASNET. Nesse temos tido uma participação ativa 

aliás eu sou o representante. Nós não somos sócios do ZASNET, quem é sócio 

do ZASNET é a Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Trans-

montano, o representante dessa associação no ZASNET sou eu, fui indicado 

pelos colegas. Porquê sairmos deste Agrupamento? A verdade é que, pratica-

mente desde o início, não houve nenhuma ação realizada no nosso concelho e 

as contas são apresentadas de uma forma que nos levam a ter alguma cautela, 

inclusivamente até já mudaram de número de contribuinte. Não sei se foi por 

causa da questão portuguesa-espanhola. A verdade é que não temos tido re-

sultado absolutamente nenhum deste Agrupamento Europeu, nem da atividade 

que se desenvolve nem, se quisermos, a nível de trabalhadores que aqui pos-

sam trabalhar. O que propomos é, o Município de Vimioso não tendo qualquer 

dividendo de uma associação destas, nem sequer visibilidade por este facto, 

não faz sentido pertencermos a uma associação da qual não tiramos absolu-

tamente nada e, portanto, a proposta é nós sairmos desta associação, como já 

noutros tempos, saímos da Associação dos Municípios Ribeirinhos do Douro 

porque, de facto, não havia iniciativas que contemplassem o nosso município 

nessa associação. Estar a pagar quotas para uma coisa donde não recebemos 

absolutamente nada, nem participamos em nada, penso que não faz sentido”. - 
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------- Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia Mu-

nicipal colocou o ponto dois ponto catorze â votação, tendo sido aprovado por 

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

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

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

------- Usou da palavra o senhor deputado Serafim João. Disse: “Não queria 

deixar passar a oportunidade de vos transmitir aqui algumas preocupações, 

alguns desejos, alguns sonhos e algumas ambições. Verifiquei, com satisfação, 

o implemento de alguns centros de promoção de produtos locais de Caçare-

lhos, Santulhão, requalificação do regadio de Angueira, e gostaria, também, 

lembrar ao Senhor Presidente, penso que terá sido algum esquecimento ou 

pelo menos estará na sua memória ou na nossa memória, que devemos olhar 

também um bocadinho para a freguesia de Carção. Isto na sequência de ter-

mos lá uma escola, um edifício centenário que poderá eventualmente ser alvo 

de uma requalificação. Presumo, talvez, na informação do Senhor Presidente 

onde fala na requalificação das escolas primárias poderá ser esse um caso 

concreto. Isto para vos dizer o seguinte: foi uma escola alvo de transferência 

para a Câmara Municipal, numa situação um bocadinho, na altura, se calhar 

duvidosa. Hoje, mais que legal, porque era proveniente e estava anexada a 

essa escola primária, a cantina escolar de Carção. A cantina escolar de Carção 

foi, outrora, uma boa fonte de alimentação para muitas crianças daquela terra 

para muitos poderem ter e usufruir de uma educação complementar a todos os 

âmbitos e em todos os sentidos. Não queria deixar esquecer essa situação, 

pelo menos que ficasse ali um marco histórico nem que mais não fosse o re-

lembrar de tradições, de ciclos nomeadamente o ciclo do pão e o ciclo do azei-

te, porque foram duas situações pelas quais Carção passou. Foi das poucas 

escolas que tinha o forno, a padaria, e muitas crianças e eu inclusive, embora 

não muito porque na altura os filhos dos emigrantes, infelizmente não podiam 

ter acesso às cantinas escolares porque, desgraçadamente, tiveram que fugir 

do país para se governar e, depois, não tinham direito a qualquer outra fonte de 

sustento. Desculpem esta minha emoção, mas penso que é uma forma de vos 

alertar a todos, e aquele marco histórico que eu já tenho muitas vezes discutido 

inclusive com o Senhor Vice-Presidente da Câmara que é um edifício que está 

um bocadinho, desculpem o termo e a minha maneira de ser, está um pouco 
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ao abandono. Eu passei por lá, devo a minha formação básica àquela escola, 

devo também a formação, se não é básica é a seguir ao básico, ao edifício que 

está ao lado que é o edifício a que nós chamamos o edifício do Sr. Padre Amâ-

ndio. Embora não esteja muito documentado daquilo que se poderá fazer e 

virei a fazê-lo à posteriori, gostaria de deixar aqui um alerta ao Senhor Presi-

dente lançar-lhe o repto, que, no próximo orçamento da Câmara, pudesse con-

templar qualquer coisa para aquele espaço. É um espaço agradável, é um es-

paço que pode ser requalificado. Tem um senão, o acesso principal não é o 

melhor, mas hoje há mecanismos mais que suficientes criando ali, se calhar, é 

um exagero da minha parte, uma coisa um bocadinho fora do comum mas, cri-

ar ali um elevador que pudesse levar as pessoas com menos mobilidade a ter 

acesso a um centro interpretativo, nomeadamente quer do ciclo do pão, quer 

do ciclo do azeite e, também, criar ali um minimuseu histórico daquela terra. 

Outrora, falou-se muito nos judeus. Hoje, os judeus estão um bocadinho postos 

de parte e o marranismo também. Houve aquela afluência na altura, hoje está 

um pouco posto de parte e há também um desleixo total, a começar por mim 

próprio, porque quando queremos fazer alguma coisa ou não temos hipótese 

ou não há dinheiro. Depois quando há dinheiro não temos ambição, e quando 

há ambição, não há dinheiro. Isto é só mais um repto, não é nada de criticar 

ninguém. Todos nós temos culpa no cartório, como se costuma dizer, mas ape-

lava a que todos pudéssemos ter ali um centro interpretativo, quer escolar, quer 

do ciclo do pão e do azeite e, também, deixai-me desabafar por último, é a úni-

ca aldeia que está entre vilas”. ---------------------------------------------------------------- 

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

“Lembrar que Carção não está esquecida, como nenhumas das outras locali-

dades. Os investimentos vão sendo feitos em função da execução dos projetos 

e em função da urgência em executá-los, neste caso Caçarelhos e Santulhão, 

porque há fundos comunitários que suportam o investimento e esses é que nós 

não podemos perder, esses são prioritários. Daí, o maior ênfase naqueles que 

são financiados. Mas informar que estamos a trabalhar num projeto para requa-

lificar o parque infantil. Ainda este ano, queremos iniciar a obra, estamos a tra-

balhar na conclusão dos projetos dos largos Luís David dos Santos e José An-

tónio dos Santos. Os projetos serão terminados. Aliás, se tivesse visto bem os 

documentos da última reunião, veria que foram introduzidos, com o reforço do 
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saldo de gerência, os dois largos de Carção. Relativamente à escola, penso 

que o que veio do Padre Amândio ou o que veio dos beneméritos foi a cantina, 

não foi a escola. A escola já existia. Eu já fui aqui muito claro, nós estamos a 

terminar o processo de registo dos bens de Vila Real. Já foi deliberado por esta 

Assembleia poder vender esse património, como bem se recordam. Só que 

para vender o património ele tem que estar registado em nome da Câmara e 

não estava. Foi preciso fazer levantamentos topográficos, todas as burocracias 

para que, em breve, possamos fazer isso. O meu compromisso, para com a 

Junta de Freguesia de Carção e com a população de Carção, é que essa verba 

que resulte da venda deve ser totalmente, na íntegra, aplicada em Carção. 

Uma das sugestões que vou fazer, respeito a questão do museu, acho que se 

nós pudermos fazer ali um prolongamento do lar ou criar uma outra entidade 

que possa servir pessoas e criar empregos, se calhar poderá vir a ser mais útil 

mas, essa discussão há-de vir à posteriori, após a venda do património. Como 

sabem, o património foi avaliado, por uma entidade externa, em um milhão du-

zentos e qualquer coisa mil euros. Não pode ser vendido em hasta pública por 

menos desse valor, só poderá ser vendido a menos desse valor se a hasta pú-

blica ficar deserta. O nosso propósito, o nosso compromisso firme é de criar 

uma conta própria para pôr lá esse dinheiro e, depois sim, trabalhar na recupe-

ração daquilo que foi o legado dos beneméritos que é a cantina e integramos a 

escola. Se vai ser o museu do pão, se vai ser o museu do azeite, se vai ser 

uma residência para idosos, se vai ser uma residência, num protocolo com uma 

IPSS que trabalhe com alunos com deficiência, por exemplo, é isso que nós 

temos que trabalhar, na certeza que depois não vai ser a Câmara a gerir esse 

património. O património será desenvolvido e recuperado pela Câmara, depois, 

mediante protocolo, entregue ao Lar das Senhora das Graças ou entregue, sei 

lá, a uma APADI ou a uma ASCUDT. Aquilo que os carçonenses quiserem que 

se faça. Agora tem que ter mais do que uma solução para aquilo e, em função 

daquilo que se vier a decidir que se deve fazer, aí sim, com o dinheiro da venda 

do património de Vila Real far-se-á o projeto e far-se-á a obra e se conseguir-

mos ainda fundos comunitários para tal fá-lo-emos também. A minha opinião é 

que se nós pudermos criar um equipamento que sirva pessoas, sejam crianças, 

jovens ou maiores (os adultos os idosos), criando postos de trabalho que fixem 

algumas pessoas na terra, eu sou mais apologista dessa vertente, até porque 
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respeitando e sendo eu de história, o museu e tudo mais é só encargos. É uma 

sugestão que fica. Se for essa a que Carção vier a optar será essa que se faz. 

Eu não interferirei, obviamente, não sendo eu residente em Carção, mas sendo 

Presidente da Câmara acho que o importante é cuidar a e homenagear ao má-

ximo o legado de quem deixou o que deixou. Acho que é o mais importante e 

continuar a não deixar que o património de Vila Real se continue a deteorar da 

forma que se está a deteorar. O melhor é vendê-lo e aplicá-lo na aldeia de Car-

ção. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto Três) PERÍODO PÓS ORDEM DO DIA. ---------------------------------- 

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

Disse: “Queria só deixar aqui um pequeno agradecimento, em meu nome pes-

soal, e acredito que todos os presentes irão concordar comigo também, deixar 

um agradecimento a um elemento desta Assembleia Municipal, que é ao Dr. 

Cerqueira que há uns tempos a esta parte, já aposentado, deixa de ser médico 

do Centro de Saúde. Queria, em meu nome pessoal, agradecer-lhe o grande 

serviço público que prestou como médico deste concelho e elogiá-lo, também, 

pela postura política que teve ao longo dos anos que aqui esteve em Vimioso. 

Embora nunca tenha sido candidato do partido que eu defendo, mas não ficarei 

bem comigo em agradecer-lhe e homenagear toda a sua postura de correção, 

de educação de elevação e, como médico, agradecer-lhe mais uma vez o ex-

celente serviço público que prestou. Neste sentido, desafiar o Senhor Presiden-

te da Câmara e o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, numa futura 

Assembleia Municipal, uma pequena homenagem ao Dr. Cerqueira, uma atri-

buição da medalha do concelho, nesta Assembleia”. -----------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “O Dr. Cerquei-

ra ainda vai ficar connosco até ao final do mandato, acho que essas coisas de-

vem ser feitas no final do mandato, reconhece isso, ainda bem, mas ele ainda 

vai estar em setembro, em dezembro, se Deus quiser, e no próximo ano. E aí, 

sim, serão feitas as mais que justas homenagens e agradecimentos ao Dr. 

Cerqueira, mas, ainda bem, que já há essa unanimidade à partida”. ---------------

------- Usou da palavra o Senhor Primeiro Secretário da Assembleia Municipal. 

Dr. Cerqueira. Disse: “Senhor Hugo muito obrigado pela sua atenção, no entan-

to eu sempre achei que quem cumpre o seu dever, eu julgo que cumpri mini-

mamente o meu dever, não merece agradecimento mais nenhum, no entanto 
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os meus sinceros agradecimentos é sempre agradável ouvir elogios, por isso o 

meu muito obrigado”. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

“Muito obrigado Senhor Dr. Cerqueira, um grande amigo, grande médico e que, 

de facto, ainda está connosco até ao final do mandato. Como já diz o Senhor 

Presidente de Câmara, já há unanimidade na situação e na forma como o Dr. 

Cerqueira prestou aqui serviço em Vimioso. É um filho de Vimioso, para mim, 

um grande amigo e um grande companheiro. Por isso, só nos resta agradecer”.  

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

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

da pela Mesa da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------

- 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 

 

 


