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ATA NÚMERO DEZANOVE 

 

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

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA CATORZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

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

------- Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas dez horas 

no Auditório da Casa da Cultura, reuniu, ordinariamente, a Assembleia Munici-

pal 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 nove de junho 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:17 Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

número 3 do ano contabilístico de 2020. ------------------------------------------------ 

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

ro:17 Revisão à Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa número 

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

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação “Lei das Finanças 

Locais – Art.º 26.º - Participação Variável no IRS – Ano de rendimentos 

2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

de Direitos de Passagem – Ano de 2021. ---------------------------------------------- 
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------- Ponto dois ponto seis) – Apreciação e votação da “Autorização Pré-

via da Assembleia Municipal para: - Assunção de Compromisso Plurianu-

al; - Alteração do Montante Global da Despesa; e – Alteração do Prazo de 

Execução do Investimento previsto na Ação Nº 2020/I/68 – Centro de Pro-

teção Civil Municipal”. -----------------------------------------------------------------------  

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

via da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianu-

al;-Alteração do Montante Global da Despesa; e – Alteração do Prazo de 

Execução previsto na Ação Nº2020/I/80 – Avenida de S. Bartolomeu em 

Argozelo”. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianual; - 

Alteração do Montante Global da Despesa; e – Alteração do Prazo de Exe-

cução do Investimento previsto na Ação Nº2020/I/65- Centro de Promoção 

de Produtos Locais e Tradições de Caçarelhos”. ------------------------------------

----- Ponto dois ponto nove) – Apreciação e votação da “Transferência de 

Competências em 2020” – Lei nº50/2018 de 16/08 – Decreto-Lei nº56/2020 

– Educação e Saúde – Decisão de aceitação ou não aceitação - prorroga-

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

------- Ponto dois ponto dez) – Apreciação e votação do Relatório Final de 

Apreciação de Propostas para contratação de um empréstimo no âmbito 

da Avenida de São Bartolomeu em Argoselo até ao montante de 

500.000.00€. ------------------------------------------------------------------------------------  

------- Ponto dois ponto onze) – Apreciação e votação da Estratégia Local 

de Habitação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto doze) – Apreciação e votação Apreciação e vota-

ção do Acordo de Colaboração entre a Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva, a Câmara Municipal de 

Vimioso e a Palombar – Equipa de Sapadores Florestais. ------------------------ 

------- Ponto dois ponto treze) – Apreciação e votação das Propostas da 

Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana de Algoso, Argoselo, Car-

ção, Santulhão, Pinelo e Renovação da Área de Reabilitação Urbana de 

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

---- Ponto dois ponto catorze) – Conhecimento da “Auditoria Externa das 
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Contas do Município” – Análise Económico-financeira – 1º Semestre de 

2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Ponto dois ponto quinze) – Apreciação e votação do Concurso Pú-

blico da Resíduos do Nordeste, EIM S.A. --------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto dezasseis) – Apreciação e votação da Autorização 

Prévia para Assunção de Compromisso Plurianual – Proposta de Delega-

ção de Poderes da Câmara Municipal na Empresa Resíduos do Nordeste – 

Concurso Público com Publicação de Anúncio no Jornal Oficial da União 

Europeia para Serviço de Gestão de Recolha Indiferenciada, Recolha Se-

letiva, Transporte de Resíduos e Limpeza Urbana nos Municípios da Terra 

Fria Transmontana. -------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto dezassete) – Apreciação e votação da Renovação 

do Protocolo de Colaboração – Unidade Domiciliária de Cuidados Paliati-

vos – Planalto Mirandês. ------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto dezoito) - Outros assuntos de interesse para o 

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

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

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

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

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

Serafim dos Santos Fernandes João, Manuel Fernandes Oliveira, Hugo Miguel 

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

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

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

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

Manuel Miranda, Manuel João Fernandes Preto, Daniel Tomé Ramos, Joana 

Filipa Carvalho Pires, Adrião Afonso Cordeiro Rodrigues, Fernando Manuel 

Gonçalves Rodilhão, Manuel Emílio Fonseca João, José Manuel Alves Ventura, 

José Amadeu Vara Rodrigues e Manuel João Brás. -------------------------------------

--- Faltaram os senhores Presidentes da Junta de Freguesia de Matela, Hélder 

Domingos Ramos Pais, e o senhor deputado Luciano Lopes Alves. ---------------- 

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

dos Santos João Vaz, Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes e António Edu-

ardo Lopes Padrão. ------------------------------------------------------------------------------- 

------- No uso da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu as 

boas-vindas ao novo deputado o Senhor Manuel João Brás, desejando-lhe um 

bom trabalho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------- Pela Senhora segunda secretária foi dado conhecimento de que não 

houve correspondência recebida desde a última Assembleia.------------------------  

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

nária de vinte e nove de junho de 2020. ------------------------------------------------- 

------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal foram feitas algumas 

correções relativamente à ata. Colocada à votação, foi aprovada por unanimi-

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

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

------- Usou da palavra o senhor deputado Hugo Miguel Jerónimo Ribeiro Ro-

drigues. Disse: “Se na primeira Assembleia Municipal pós pandemia congratu-

lávamo-nos todos porque realmente o nosso concelho estava numa situação 

benéfica, positiva, sem muitos casos, infelizmente, no dia que hoje a situação é 

bastante negativa e acredito que todos estejamos preocupados com esta situa-

ção que o concelho está a viver. Neste sentido queria questionar o Senhor Pre-

sidente da Câmara, que tipo de medidas estão a ser tomadas com o número 

elevadíssimo de casos que o concelho apresenta no momento, que tipo de 

medidas preventivas foram estipuladas antes que, infelizmente, não estão a 

resultar. A nível da Câmara Municipal e Proteção Civil Local, saber também 

que tipo de apoio as pessoas que estão infetadas estão a receber, se necessi-

tam que lhe sejam levados os medicamentos a casa, bens alimentares, qual-

quer coisa do género perceber essa situação e questionar, também, de que 

forma o município está a pensar agir para evitar que futuramente esta triste 

situação se debata no nosso concelho com mais números”. --------------------------

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

de mais, queria expressar a minha solidariedade com todos os órgãos que es-

tão na linha da frente no combate a esta situação que a todos nos preocupa 
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tanto: ao Município, Juntas de Freguesia, Entidades de Saúde, Entidades de 

Segurança Pública nomeadamente a GNR, Bombeiros e Proteção Civil dese-

jar-lhes, a todos, sucesso nestas ações que sei e estou seguro que todos esta-

rão a fazer o seu melhor e todos estarão a fazer o melhor que sabem para 

combater esta situação que a todos nos preocupa. É uma situação nova que 

não há uma receita infalível para ela, estou convencido, que neste momento, 

em Vimioso está a fazer-se o melhor possível para atenuar esta situação. A 

todos, desejo sucesso e folgo que assim aconteça e que a situação brevemen-

te melhore aqui para os nossos concidadãos. Trago aqui apenas um pequeno 

assunto, já o trazia preparado na última Assembleia Municipal, mas depois de-

cidi não o apresentar, ainda bem que o fiz porque até teve um desfecho que 

não estava a contar com ele. É uma situação que não tem rigorosamente nada 

a ver com ataques pessoais a ninguém, nem com política feita, a não ser uma 

situação  que é a minha de forma a estar na vida e na política e achar, às ve-

zes, que as coisas têm que ser feitas de uma forma ética, é só isso. Portanto, 

passo a citar em reunião ordinária da Câmara Municipal de treze de janeiro de 

dois mil e quinze, foi presente um ofício com informação da constituição da Co-

operativa de Produtos Agrícolas Copa do Nordeste. Essa Cooperativa, deu co-

nhecimento da sua constituição cujo objetivo era a promoção, produção, trans-

formação, comercialização, importação e exportação dos produtos agrícolas, 

agro-pecuários, florestais e seus derivados, bem como promover a contratação 

da oferta e a colocação no mercado dos produtos dos seus associados, pro-

mover práticas de cultivo e técnicas de produção e de gestão de resíduos res-

peitadores do ambiente, solicitando para desenvolvimento da sua actividade a 

cedência de uma sala de trabalho na sede deste concelho. Considerando a 

relevância dos seus serviços desta Instituição pode aportar para o concelho, 

em especial para os seus associados e as implicações que pode ter para a 

economia local, assim sendo foi deliberado disponibilizar uma sala na casa dos 

magistrados desta vila. Até aqui tudo bem, acho muito bem. Decorridos cinco 

anos após a instalação em Vimioso, com um benefício em termos de poupança 

de aluguer de espaço, despesas de eletricidade mais os subsídios que tem re-

cebido, constatamos no entanto que ao longo destes anos, os objetivos da fun-

damentação da base para esta instalação anteriormente descritos, a atividade 

exercida não corresponde com os pressupostos iniciais. Pelo conhecimento 
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que dispomos a referida entidade apenas executa serviços de consultadoria 

privada no sector agrícola, nomeadamente elaboração de projetos no âmbito 

do PDR 2020 e elaboração de candidaturas às ajudas vulgarmente conhecidas 

por subsídios, sendo cobradas, e bem, verbas variáveis segundo o serviço em 

causa. Eu aqui nesta situação estou à vontade para falar porque, no local onde 

desempenho a minha actividade profissional, está instalada uma empresa agrí-

cola de consultadoria que faz exatamente o mesmo. É uma sala de parcelário, 

trata com as juntas de freguesia dos assuntos dos baldios, é representante da 

CNA, Confederação Nacional Agrícola trata dos subsídios dos agricultores, e 

projetos florestais. Desenvolve projetos para a criação e gestão de recursos e 

equipas de sapadores florestais. É muito semelhante a esta cooperativa, a úni-

ca diferença é que esta empresa tem que pagar renda e todos os custos fixos. 

Constatou-se que também, este ano, logo no início do ano na reunião de câma-

ra foi apresentado mais uma vez um pedido de subsídio para esta Associação 

ou Cooperativa como lhe queiram chamar, para mim é uma empresa. O assun-

to, em virtude da votação dos nossos vereadores, foi retirado da reunião de 

câmara. Posteriormente, foi apresentado um parecer jurídico que sustentasse a 

legalidade desse subsídio atribuído. Obviamente eu não tenho formação jurídi-

ca no campo nem vou contestar minimamente o parecer jurídico, certamente 

terá todo o rigor técnico e imparcialidade que assim se exige, apenas me per-

mito não concordar com o argumento que foi instituído no dito parecer que era 

a utilidade municipal da dita instituição, teria sim toda a utilidade municipal se 

todos os pressupostos da constituição para a qual foi criada tivessem sido 

cumpridos. Desse modo e pelo que fui também informado, esse subsídio pare-

ce que foi já retirado, ou pelo menos houve alegadamente uma desistência do 

beneficiário dessa situação. Aquilo que gostaria de perguntar é se, ao longo 

destes quatro anos, não teria sido útil haver uma reavaliação anual dos pres-

supostos e se, de facto, estava a ser feita. Toda a situação e todas as ações 

em que tinham sido inscritas para que, anualmente, fosse renovado esse sub-

sídio e não chegarmos a essa situação”. ---------------------------------------------------

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

responder às questões levantadas pelo senhor deputado Hugo Jerónimo Ro-

drigues. Relativamente à situação do COVID, é, de facto, hoje Vimioso o con-

celho no distrito que tem mais casos registados, trinta e um. Sabemos que dois 
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ou três infetados nem vivem no concelho, estão dados como sendo do conce-

lho mas não estão, mas não é isso que é importante. Temos, de facto, trinta e 

um casos, isto não há certezas absolutas, mas os indícios apontam para que 

estes casos tenham sido casos trazidos por emigrantes, todos eles. A Câmara 

Municipal, Proteção Civil no seu conjunto, Bombeiros, Centro de Saúde e, tam-

bém, em articulação diária e estreita com a Delegação de Saúde distrital, te-

mos estado a acompanhar permanentemente a situação. No sábado, estive 

praticamente toda a tarde em contacto com o Dr. Rui Ferreira que é quem está 

a substituir a Dr.ª Inácia Rosa que está de férias, na Delegação de Saúde e 

eles próprios, no diálogo que fomos tendo, já tomaram algumas medidas de 

imediato, basta ver aí que o café amarelinho está fechado. Portanto, foi uma 

iniciativa, só eles é que o podem fazer, da Delegação de Saúde da Autoridade 

de Saúde Pública em colaboração e entendimento com os donos. Estão identi-

ficados os surtos, estão identificadas as cadeias, começou por três funcionários 

da câmara, aliás começou por um, depois outro e, nos últimos testes realiza-

dos, apareceu mais um caso. Todas aquelas pessoas que a Autoridade Pública 

achou por bem isolar, colocar naquilo a que chamamos a quarentena, encon-

tram-se em quarentena, muitos funcionários da Câmara Municipal, principal-

mente a partir deste último caso que surgiu. Quando surgiu o primeiro caso na 

Câmara Municipal, foram feitos os isolamentos. Eu próprio enviei, para a Dele-

gação de Saúde Distrital, os contactos mais próximos que a funcionária tinha 

tido e, obviamente, que depois a avaliação parte da Delegação de Saúde e, por 

isso, muitos dos funcionários ficaram em quarentena. Quando surge o segundo 

caso na Câmara Municipal, quando um funcionário nos indica que tem alguns 

sintomas, imediatamente foi dada a ordem para ficar isolado em casa, contac-

tar as Autoridades de Saúde. Deu positivo o teste COVID e mais gente ficou 

em quarentena, inclusivamente o vereador Sérgio Pires que ainda se encontra 

em quarentena e que só regressará quarta ou quinta-feira. Perante essa situa-

ção, uma vez mais em contacto próximo com o Delegado de Saúde, decidimos 

e solicitei que fossem feitos testes COVID a todos os funcionários e colabora-

dores da Câmara Municipal que mais de perto teriam contacto com o referido 

funcionário infetado. Todos os funcionários que trabalham na Secção de Obras, 

aqui na Casa da Cultura, na Ação Social, no Arquivo, motoristas que vão fazer 

o transporte escolar, ou seja, todos aqueles que tinham maior proximidade com 
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o funcionário que testou positivo foram testados cerca de cinquenta e cinco 

testes, aliás, penso que há uma funcionária que não pode fazê-lo na quinta-

feira mas fá-lo-á hoje e, portanto, terá que se deslocar a Macedo de Cavaleiros. 

Esse trabalho foi feito, foram feitos esses cinquenta e cinco testes, e mais, fo-

ram feitos testes a todos os funcionários e todos os utentes do Lar da Santa 

Casa da Misericórdia de Vimioso. Felizmente deram todos negativo. Mas, como 

sabem, havia um colaborador deles que tinha dado positivo e, daí, também so-

licitar ao Dr. Rui Ferreira que fossem testados todos os utentes e todos os fun-

cionários da Santa Casa da Misericórdia. Os resultados começaram a sair sex-

ta à noite e sábado e, a partir daí, em colaboração também connosco, a Saúde 

Pública tomou as medidas que só ela pode tomar porque é da responsabilidade 

deles. Foram isoladas mais pessoas, nomeadamente aqueles que tinham mai-

or proximidade com a funcionária da Câmara Municipal infetada. Temos co-

nhecimento que houve mais um casal exterior à Câmara Municipal porque a 

filha tinha testado e deu negativo, e passada a quarentena, deu positivo e os 

pais vieram também a dar positivo e por isso estão já em quarentena e, se não 

fizeram os testes, fá-lo-ão em breve. Há uma articulação muito próxima e muito 

estreita com a Autoridade de Saúde Pública. O nosso Coordenador Municipal 

de Proteção Civil e eu próprio temos uma articulação estreita com os Bombei-

ros e com o Centro de Saúde diária, aliás um enfermeiro do Centro de Saúde 

acompanhou a realização de todos os testes que foram realizados aqui nas 

instalações da Câmara Municipal. Eu próprio tenho contactado todas estas 

pessoas que ficaram infetadas. Eu próprio o tenho feito e o Coordenador Muni-

cipal de Proteção Civil, da mesma forma, disponibilizando todo o apoio neces-

sário. O apoio que é solicitado é-lhes dado sendo que, felizmente, têm uma 

retaguarda familiar que lhes permite ir acudindo a essas necessidades. Do que 

nós sabemos, é que, do primeiro surto que aconteceu, há duas pessoas que já 

estão dadas como curadas. Esperemos que, em breve, possam aparecer mais. 

Não tenho dúvida, bem queria enganar-me, mas não tenho dúvida que vão 

aparecer mais casos. Porquê? Porque houve contactos próximos entre estas 

pessoas infetadas com outras pessoas. Portanto, a Saúde Pública a Câmara 

Municipal e a Proteção Civil têm estado em perfeita colaboração. Hoje mesmo 

na reunião de Câmara, vou propor algumas medidas, algumas que dependem 

só de mim próprio que é pôr os funcionários que trabalham a nível administrati-
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vo, uns a trabalhar de manhã e outros a trabalhar à tarde para evitar que haja 

tanta gente aglomerada. Nós, neste momento, estamos sem funcionários de 

limpeza, estão em quarentena. Porquê? Porque estavam próximas da funcio-

nária que ficou infectada, a D. Isabel hoje não está e vem do primeiro contacto, 

portanto, a D. Isabel Higino que dá apoio à Assembleia Municipal, penso que 

durante esta semana retomará o serviço na Câmara Municipal. Vou propôr que 

a feira mensal do dia vinte e cinco fique cancelada. Que é para quê? Para evi-

tar outros aglomerados e vinda de pessoas. Solicitei à Autoridade de Saúde 

que enviasse uma lista e disse isto na reunião da Comissão Distrital de Prote-

ção Civil realizada na quarta-feira (apenas estou lá como convidado não integro 

essa comissão) que fossem dados todos os nomes e moradas das pessoas 

infetadas. Eu sei que há uma dificuldade legal, mas estando os nomes na esfe-

ra da Saúde Pública da GNR é possível a GNR poder controlar melhor, de al-

guma forma. Sabemos que aquelas pessoas a quem é decretada a quarentena 

tem de cumprir sob pena de incorrer em crime público e a GNR só tendo esses 

nomes é que pode atuar e não pode atuar de outra forma. Serão tomadas to-

das as medidas que a Saúde Pública entender. A nível da Câmara Municipal, 

nós vamos tomar, para já, este conjunto de medidas no sentido de evitar que 

haja pessoas mais próximas. Eu, hoje, não tenho a dúvida de que o contágio 

dos funcionários da Câmara Municipal não foi no interior da Câmara Municipal, 

mas foram contagiados no exterior. Essas linhas de contágio são perfeitamente 

conhecidas tanto é que, infelizmente, excetuando uma funcionária, todos os 

outros testaram negativo. Não significando que não possam até estar positivos 

porque nós sabemos que a realização dos testes hoje podem dar negativo e 

passado algum tempo podem dar positivo. A situação é preocupante obviamen-

te que é preocupante. Isto significa uma coisa, significa que o combate à pan-

demia é um combate de responsabilidade individual. Se as pessoas continua-

rem a ir aos cafés e fizerem lá sala e tirarem a máscara frente uns aos outros, 

o risco é maior. Se estivéssemos agora aqui todos sem máscara e próximos 

uns dos outros, o risco é maior. Nós não nos demitimos da nossa responsabili-

dade institucional, mas isto vai da responsabilidade individual de cada um. Es-

tão a ser tomadas todas as medidas. Ao Presidente da Câmara, compete aler-

tar, compete fazer um trabalho pedagógico. Sempre que temos conhecimento 

de situações, imediatamente elas serão reportadas à GNR. Temos feito isso 



 10 

com persistência e vamos continuar a fazê-lo porque a defesa da saúde de ca-

da um e de todos é o objetivo principal. Faremos tudo o que estiver ao nosso 

alcance, tendo que limitar aquilo que pudermos legalmente limitar para evitar 

exatamente estas fontes de contágio e que o vírus aumente. Até porque, esta 

semana, iniciar-se-á o ano escolar e a escola vai ter algumas dificuldades, por 

exemplo, há duas cozinheiras que estão em quarentena, temos que ver como é 

que vamos resolver o problema. E mesmo a Subdiretora, que agora está as-

sumir a direção da escola, está em quarentena, porque teve um contacto com 

uma pessoa que estava contaminada. Portanto, até o ano escolar, o início, te-

remos que colaborar. Foram tomadas medidas imediatas, no sentido de abri-

rem outro portão de acesso ao pré-escolar para não cruzarem todos com eles, 

mais próximos da entrada para o pré-escolar. Ou seja, todas aquelas medidas 

que nós consideramos que podem minimizar o grau de risco, ou o nível de ris-

co, nós estamos a tomá-las. E sempre em articulação, como lhes digo, com 

todas as entidades que constituem a Proteção Civil e fundamentalmente, com a 

Autoridade de Saúde Pública, que é o Delegado de Saúde Distrital, esperando 

que as pessoas percebam que depende de todos e depende, fundamentalmen-

te, de cada um. Eu próprio já fiz três vezes teste, ainda não me apanhou mas 

não estou livre. Já fiz três vezes teste desde que começou a pandemia, portan-

to mal haja suspeita de qualquer coisa, eu próprio sou o primeiro a querer ser 

testado porque tenho muitos contactos, como sabem, e para não ser eu próprio 

a ser o veículo de transmissão do vírus. Relativamente à intervenção do senhor 

deputado Vítor Pires percebo a intervenção. Quero dizer que nós, na Câmara 

Municipal, atuamos em função da legalidade e dos documentos que são apre-

sentados. Esta cooperativa está legalmente constituída, está constituída para 

esses fins, está reconhecida pelos organismos governamentais, quer pelo 

IFAP, quer pelo Ministério da Agricultura. Está perfeitamente reconhecida. O 

trabalho que tem sido apresentado por esta cooperativa tem sido apresentado 

em relatórios à reunião de câmara. E o que nós verificamos pelo que nos é 

apresentado é que o trabalho tem vindo a aumentar e o número de adesões de 

agricultores do concelho e até fora do concelho, a esse trabalho a essa coope-

rativa, que tem uma filial digamos aqui no concelho, tem vindo a aumentar. To-

da a oferta que possamos dar aos agricultores do concelho é útil porque eles 

podem exatamente escolher onde querem ser servidos. Que fique claro, trata-
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se de uma cooperativa, isto é o que conta e é esta a situação legal. Porque o 

mesmo se podia falar de outros organismos que fazem o mesmo trabalho. Ago-

ra, se me pergunta: mas a cooperativa vende produtos, mas a cooperativa faz 

isto? Nenhuma instituição consegue cumprir todos os objetivos a que se pro-

põe. Isso faz parte da constituição da cooperativa. O trabalho está a ser feito e, 

perguntando aos agricultores que recorrem a essa cooperativa, estão muito 

satisfeitos, donde tem feito um trabalho positivo, até não só nos subsídios, mas 

na apresentação de candidaturas para financiamento. Eu sou testemunha, por-

que sou Presidente da CORANE, de um número elevado de candidaturas que 

têm sido apresentadas através dessa cooperativa, dando apoio aos particula-

res. Diz-me que os particulares pagam, mas pagam em todo o lado, numa coo-

perativa os sócios também têm de pagar os serviços que lhe são prestados. 

Relativamente a esta reavaliação, tenho-lhe a dizer isso: é apresentado um 

relatório em que nós verificamos que, ano após ano, desde que ela se estabe-

leceu em Vimioso, tem vindo a aumentar, ano após ano, a sua atividade. Quan-

to ao parecer jurídico, diz eu não contesto, diz que não contesta mas analisou 

dizendo que não concorda. Está bem! Os pareceres jurídicos são o que são. 

Há juristas que interpretam de uma forma, há juristas que interpretam de outra. 

A dúvida que foi levantada, na reunião de câmara, por um vereador, é se um 

elemento da direção da cooperativa também podia ser funcionário. Foi essa a 

dúvida que foi levantada, não foi outra, e o que diz o parecer é que não há in-

compatibilidade nenhuma. Se o parecer está correto ou não está, só confron-

tando com outros pareceres e, como sabe, em termos de justiça só a decisão 

final de um tribunal é que podia determinar se podia ou não podia. Portanto, 

sobre o parecer é o parecer que foi solicitado à jurista que está a fazer um es-

tágio no PEPAL na Câmara Municipal. Para nós, esse parecer vale tanto como 

qualquer outro parecer, por exemplo, se viesse da Associação de Municípios, 

exatamente a mesma coisa. O que acontece é que, na base legal e na base do 

parecer, foi determinado atribuir o apoio como é atribuído a outras associações 

que operam no concelho, exatamente igual, e que, também, têm apoios mate-

riais, não têm só apoios financeiros, exatamente igual. A cooperativa, tendo 

conhecimento do incómodo ou de alguma dúvida ou do celeuma que podia cri-

ar, ela própria oficiou a Câmara Municipal desistindo do apoio financeiro. Que-

ro-lhe dizer que, se a cooperativa não tivesse desistido o apoio financeiro, seria 
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atribuído. Se a cooperativa desiste por sua livre vontade, evidentemente que o 

assunto é colocado na reunião de câmara e desistindo, o assunto deixa de in-

tegrar a reunião de câmara. É engraçado, temos uma incubadora de empresas 

e vamos em breve instalar duas ou três empresas que vão pagar zero, que vão 

ter instalações, que vão ter internet, que vão ter luz, que vão ter água, que vão 

ter tudo isso. Ora, é uma forma de cativar empresas ou associações a fixarem-

se e a desenvolver o trabalho no concelho. Quem nos dera a nós que mais 

empresas viessem. Nós estamos a preparar a antiga residência de estudantes 

exatamente para isso, para ter lá gabinetes para empresas que se queiram fi-

xar em Vimioso. E, obviamente, só atribuiremos esse apoio através da incuba-

dora se elas estiverem sediadas no concelho porque já houve empresas que 

queriam trabalhar a partir daqui mas ter a sede noutro concelho, obviamente, 

que esse apoio não será dado, porque estamos a falar de uma incubadora, 

neste caso. Era esta a informação que tinha para dar”.---------------------------------

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

“Ainda na situação da pandemia e após a resposta do Senhor Presidente, pa-

rece-me, na minha opinião pessoal e todos concordaremos, que realmente a 

anulação da feira do dia vinte e cinco parece-me uma medida preventiva que 

terá grande impacto. Relativamente a outras medidas, a partir de amanhã quin-

ze de Setembro, portanto, o país vai entrar num novo estado e há uma medida 

das que foi proposta pelo Governo que depende, única e exclusivamente das 

Câmaras Municipais, que é relativamente ao horário de encerramento dos ca-

fés. Poderão encerrar entre as vinte e as vinte e três horas e essa responsabi-

lidade do horário depende exclusivamente da Câmara Municipal. Queria apro-

veitar para questionar o Senhor Presidente da Câmara qual é a ideia que tem 

relativamente a essa medida que à câmara diz respeito. Depois, queria trazer 

aqui outro assunto que, embora o dia não seja de grande momento e não seja 

de grande piada mas realmente deixa-me assim alguma piada porque realmen-

te parece-me daquilo que me chegou, de um irrealismo total e por isso mesmo 

queria trazê-lo aqui e questionar. A zona industrial de Vimioso, infelizmente de 

indústria tem pouco, empresas tem poucas e já sabemos todos, não é novida-

de para ninguém, ninguém que aqui está é hipócrita, da realidade que a zona 

industrial também é utilizada como zona habitacional. Até aí não vou dizer tudo 

bem, porque não está tudo bem está tudo mal, mas passamos à frente. Agora 
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chegou-nos uma informação que um bloco da zona industrial que era utilizado 

pelo proprietário como habitação, também, e que, ultimamente, está a ser utili-

zado para aluguer de habitação a terceiros. A ser verdade e a confirmar-se, isto 

parece-me uma coisa ridícula, completamente fora da realidade. Confesso que 

a informação que nos chegou, não me falaram em nomes nem na localização, 

nem eu nem os meus colegas, como devem calcular, não temos essa respon-

sabilidade nem essa obrigação, nos damos ao trabalho de realmente tentar, 

por conta própria, investigar. De qualquer das formas, parece-me que a Câma-

ra Municipal tem meios para isso, tem obrigação para isso, não sei se tem co-

nhecimento, porque a terra é tão pequena e as coisas que se dizem toda a 

gente sabe, não sei se já lhe chegou ao Senhor Presidente da Câmara esta 

situação, se não chegou gostaria de saber, poderão averiguar porque isto, a 

confirmar-se, parece-me que é uma coisa completamente parva, estúpida e 

também parece mal que, a confirmar-se isso, a Câmara Municipal permita que 

estas situações se realizem”. ------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Dá-me impres-

são que o senhor deputado Hugo Rodrigues sabe mais do que aquilo que dis-

se, porque levantou aqui suspeições de hipotéticas situações. A Câmara Muni-

cipal não licenciou nem licencia na Zona Industrial nenhuma habitação, não o 

pode fazer. Licencia equipamentos industriais. Como sabe os equipamentos 

industriais, a Mirandesa tem lá um bar, tem lá um espaço para refeições, não é 

bem uma cantina mas tem. Os funcionários da Mirandesa pode lá tomar refei-

ções podem lá tomar café. Eu não sei se há, mas se houver proprietários que 

queiram lá ter um espaço onde dormem, imaginem que queriam lá ter um 

guarda-nocturno qual era o problema? Isso é a gestão deles, agora garanto-lhe 

uma coisa, não há nenhum licenciamento na Zona Industrial para habitação. Se 

os proprietários usam os espaços de escritório ou os espaços que lá têm para 

outras funções, não pode haver um contrato de aluguer daquele espaço para 

habitação, não pode. E se o conhecer dê-me conhecimento porque eu não co-

nheço nenhum contrato de aluguer para habitação na Zona Industrial. Agora eu 

garanto-lhe que não há nenhuma Zona Industrial no país em que vários estabe-

lecimentos tenham equipamentos para alguns dos seus funcionários, não tenha 

dúvidas disso. Porque como sabe há estabelecimentos que têm cantinas nos 

seus próprios estabelecimentos. Qual é o problema? É algum restaurante? Não 
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é. É a cantina daquela unidade industrial. Não há, repito, nenhum licenciamen-

to para habitação na Zona Industrial e, portanto, se há pessoas que fazem o 

aluguer eu desconheço. O contrato será ilegal se for para habitação. Agora, se 

as pessoas também utilizam o espaço para tomar alguma refeição ou até para 

pernoitarem lá, o problema é dos proprietários. O que lhe garanto é que não 

está licenciado para habitação nem poderão ter aquele espaço como habita-

ção. Poderão ter o espaço como a sede da empresa, obviamente. Relativa-

mente ao horário, nós estamos a entrar numa fase em que há muito menos 

gente em Vimioso. Se a Delegação de Saúde achar por bem, estamos em con-

versações, que o horário seja limitado eu limitá-lo-ei. É assim que nós, os mu-

nicípios da CIM, temos vindo a atuar. Isto é em articulação aliás como já ouvi-

ram, não vamos realizar eventos até trinta de novembro. Foi determinado para 

haver uma uniformidade com os nove municípios da CIM. Se a Autoridade de 

Saúde achar por bem que os estabelecimentos devam ter um horário menor ou 

até encerrar, nós reduzi-lo-emos. Vamos contactar a Autoridade de Saúde para 

o efeito. A questão é quanto tempo é que as pessoas permanecem no café, 

mas também há quem diga que se o horário for mais alongado e se as pessoas 

não quiserem “estar a fazer sala”, isto permite que haja menos aglomerado. Se 

o café estiver mais horas aberto, se eu for tomar café fui, um vai às dez, outro 

às dez e vinte, outro às onze e, portanto, vão-se diluindo as entradas no café. 

Se dissermos fecha tudo às nove ou às dez, vão lá todos tomar café ao mesmo 

tempo. É uma situação que temos que analisar, mas sempre com consulta à 

Autoridade de Saúde. É isso que faremos”. ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

------- Dada a complementaridade dos pontos dois e ponto três o Senhor Presi-

dente da Assembleia Municipal sugeriu e foi aceite que os pontos fossem dis-

cutidos em conjunto, mas que a sua votação ocorreria separadamente. ---------- 

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

ro:17 Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

número 3 do ano contabilístico de 2020. ------------------------------------------------ 
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------- Ponto dois ponto três) – Apreciação e votação da Alteração núme-

ro:17 Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa número 3 do ano 

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

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

dem ver, os senhores deputados municipais, trata-se de uma alteração ao or-

çamento da receita e da despesa. Se repararem, há uma diminuição de cento e 

cinquenta e sete mil euros e um de reforço em igual valor. Não há aqui introdu-

ção de dinheiros novos, não é disso que se trata. Houve, apenas, uma readap-

tação num conjunto de rubricas e a integração de algumas que não estavam 

previstas, sendo que foi feito o acerto financeiro em função das necessidades 

de investimento definidas. Tratando-se de uma alteração ao PPI e ao Orça-

mento da Receita e da Despesa, tem de ter a deliberação desta Assembleia 

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

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

nicipal 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 colocado à votação foi aprovado por unanimidade. Colo-

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

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação “Lei das Finanças 

Locais – Art.º 26.º - Participação Variável no IRS – Ano de rendimentos 

2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “A exemplo dos 

anos anteriores em sede de reunião de câmara, foi aprovado por maioria que 

os cinco por cento da participação variável no IRS revertam na totalidade para 

a Câmara Municipal. Já conhecem todos os senhores deputados os argumen-

tos que apresentamos que tem a ver que esta verba é integralmente investida 

na área social do município, e é assim que continuaremos a fazer”. ----------------

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

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

maioria. Abstiveram-se os senhores deputados José António Cerqueira da Cos-

ta Moreira, Hugo Miguel Jerónimo Ribeiro Rodrigues, Alexandra Manuela Freire 

Brás Tomé e José Manuel Alves Ventura. Colocada à votação, em minuta, foi 

aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 
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 ------- Ponto dois ponto cinco) – Apreciação e votação da Taxa Municipal 

de Direitos de Passagem – Ano de 2021. ------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “A exemplo dos 

anos anteriores, temos a possibilidade de poder reverter para a Câmara Muni-

cipal uma percentagem, zero vírgula vinte e cinco por cento, dos direitos de 

passagem das operadoras que operam no concelho. Só dizer-lhes que, no ano 

transacto, o valor que foi transferido para a Câmara Municipal foi de mil cento e 

quatro euros e noventa e cinco cêntimos. Estamos a falar de mil euros, são 

valores irrisórios, mas é sempre preferível que ele venha para a Câmara Muni-

cipal do que fique na posse das operadoras, nomeadamente as operadoras de 

telecomunicações”. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

via da Assembleia Municipal para: Assunção de Compromisso Plurianual; 

- Alteração do Montante Global da Despesa; e – Alteração do Prazo de 

execução do Investimento previsto na Ação nº2020/I/68 – Centro de Prote-

ção Civil Municipal”. ----------------------------------------------------------------------------

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

conseguimos, depois de ter sido “chumbada esta nossa candidatura,” com os 

argumentos que apresentamos junto da CCDR ver aprovada esta candidatura 

que ronda cerca dos duzentos mil euros de financiamento ou se quiserem cen-

to e noventa e nove mil mais IVA, tirando-lhe os quinze por cento rondará os 

cento e setenta, cento e oitenta mil euros de financiamento. Foi um trabalho 

difícil mas felizmente conseguimos. De que é que trata este Centro de Proteção 

Civil Municipal? É reabilitar estas duas casas, edifícios que a câmara adquiriu 

aqui em frente à Farmácia Liberal. Hoje mesmo, em sede de reunião de câma-

ra nós vamos lançar o concurso público para esta empreitada. Porque é que 

vem à Assembleia Municipal? Porque não vai ser concluída num só ano e, por-

tanto, trata-se de um investimento plurianual que tem obrigatoriamente, como 

podem ver na informação bastante exaustiva de que dispõem, que ser autori-

zada pela Assembleia Municipal”. ------------------------------------------------------------

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

– Alteração do Montante Global da Despesa; e – Alteração do Prazo de 

Execução do Investimento previsto na Ação nº2020/I/80 – Avenida de S. 

Bartolomeu em Argozelo”. -------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “A mesma justi-

ficação para o ponto anterior. Estamos a concluir, tem sido muito difícil esta 

articulação com a Infraestruturas de Portugal e com as exigências que colo-

cam. Tivemos uma reunião com o senhor Diretor do Norte há cerca de quinze 

dias, para ultimar pormenores do projeto. Hão-de ver que, mais à frente, a Câ-

mara Municipal traz a esta Assembleia Municipal a proposta de contrair um 

empréstimo alocado a esta obra em específico. Pretendemos, em breve, lançar 

esta empreitada, mal tenhamos o projeto concluído com as indicações que nos 

dá a Infraestruturas de Portugal e eles o possam aprovar, sendo que ainda é 

um protocolo que tem que ser homologado pelo Instituto de Mobilidade e dos 

Transportes. Sei que a EDP já entregou a empreitada, a parte elétrica. Temos 

também a certeza de que a própria MEO, aquilo a que chamávamos a TELE-

COM, também vai lá colocar as Infraestruturas que lhe correspondem a título 

gracioso. Significa que o material da parte elétrica que é significativo, cabos e 

colunas, e também das telecomunicações. Temos a confirmação de que esse 

investimento vai ser feito por estas entidades e que, ainda, são valores signifi-

cativos, no total poderá orçar cerca de cem mil euros”.---------------------------------

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

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

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

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

via da Assembleia Municipal para: - Assunção de Compromisso Plurianu-

al; - Alteração do Montante Global da Despesa; e – Alteração do Prazo de 

Execução do Investimento Previsto na Ação Nº2020/I/65 – Centro de Pro-

moção de Produtos Locais e Tradições de Caçarelhos”. -------------------------

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

esteve presente na última Assembleia Municipal, lançamos o concurso público 
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para este investimento que ficou deserto. Significa que o valor base da emprei-

tada não é suficiente para que os empreiteiros ou as empresas possam concor-

rer e realizar a obra. Nesse sentido, foi reforçada a verba para esta empreitada 

naquilo que os técnicos acham que faz sentido, tratando-se também de um in-

vestimento plurianual, tem de ter autorização da Assembleia Municipal. Já ago-

ra, dar a informação de que relativamente ao Centro de Promoção de Produtos 

Locais e Tradições de Santulhão vamos hoje em reunião de câmara fazer a 

adjudicação. Esse investimento, que não tinha financiamento a oitenta e cinco 

por cento, já está garantido o financiamento a oitenta e cinco por cento para 

Santulhão e estamos a trabalhar para que este de Caçarelhos que vai ter refor-

ço de financiamento, possa também vir a ter a totalidade máxima do financia-

mento que são os oitenta e cinco por cento. Se o conseguirmos, sabendo que 

conseguimos alguma margem que temos, queremos ir aos oitenta e cinco por 

cento, vamos trabalhar para isso. Se o conseguirmos o esforço financeiro da 

Câmara Municipal do dinheiro da Câmara Municipal será menor do que era 

anteriormente quando foram lançadas as anteriores empreitadas”. -----------------

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

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

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

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

------- Ponto dois ponto nove) – Apreciação e votação da “Transferência de 

Competências em 2020” – Lei nº 50/2018 de 16/08 – Decreto-Lei nº 56/2020 

– Educação e Saúde – Decisão de aceitação ou não aceitação - prorroga-

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

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

temos que nos pronunciar sobre a Transferência de Competências. Relativa-

mente à Transferência de Competências na área da educação, nós já as te-

mos, mas não as temos segundo este novo decreto. Temos, segundo a aceita-

ção que fizemos salvo erro, em dois mil e doze, fundamentalmente são os 

equipamentos e os funcionários. As outras competências que integram este 

novo decreto, nós para já não as aceitamos. Relativamente à saúde, vem aqui 

por uma questão de precaução, nem necessitávamos de tomar esta delibera-

ção porque no distrito de Bragança, à qual pertencemos, existe uma ULS Uni-

dade Local de Saúde do Nordeste. Nos distritos onde existem Unidades Locais 
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de Saúde, o próprio Governo não faz a transferência de competências, salvo 

erro, penso que acontece o mesmo na Guarda. Portanto, mesmo que nós dis-

séssemos que sim, não eram transferidas. Porquê? Porque integramos uma 

Unidade Local de Saúde. E o que diz o decreto é que só são transferidas as 

competências na área da saúde exceto para os municípios que integrem Uni-

dades Locais de Saúde. De qualquer das formas, deixamos vincado que tam-

bém, na área da saúde, nós não aceitamos a transferência de competências”. -

------- 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 do Relatório Final de 

Apreciação de Propostas para contratação de um empréstimo no âmbito 

da Avenida de São Bartolomeu em Argozelo até ao montante de 

500.000.00€. ----------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Como aliás já 

tinha dito, quer em reunião de câmara quer até em Assembleia Municipal, se 

nós tivéssemos que recorrer à contratação de um empréstimo para realizar as 

obras na avenida de S. Bartolomeu em Argozelo fá-lo-íamos. Porquê esta con-

tratação do empréstimo neste momento? Porque nós temos de ter cabimento, 

temos de ter, em orçamento, verba para poder lançar a empreitada. E não ten-

do o município verba disponível, tivemos que recorrer à contratação do em-

préstimo. Isto permite-nos, com a deliberação da Assembleia Municipal, lançar 

a empreitada, senão não o conseguiríamos fazer, arriscando-nos até vir a per-

der os investimentos quer da EDP quer da ALTICE MEO. Se repararem, as 

condições da contração deste empréstimo são muito boas. Nós temos aqui um 

spread da entidade que ganhou que é a Caixa Geral de Depósitos de zero oito-

centos e setenta e cinco, comparado por exemplo com Santander Totta que 

apresentava dois. É um spread muito baixo, estão aí as condições do emprés-

timo, mas quero ser claro: o empréstimo é na condição de contrair até quinhen-

tos mil euros, mas se nós só precisarmos de contrair cem mil euros, porque a 

obra vai ser lançada este ano e, portanto, a grande execução será no próximo 

ano e se é que termina no próximo ano. Se o Município de Vimioso não neces-

sitar de utilizar a totalidade do empréstimo não o utilizará. Agora, nós não con-

seguimos lançar a empreitada sem que tenhamos cabimento financeiro para o 
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efeito. Se no decorrer da obra, verificarmos que temos que o utilizar, utilizare-

mos até aos quinhentos mil euros. Se verificarmos que não temos necessidade 

de utilizar esse valor ou, eventualmente, nenhum não o utilizaremos. Portanto, 

o município, mesmo recorrendo à totalidade do empréstimo, tem hoje condi-

ções, basta ver, depois a análise económico-financeira que vem aí para conhe-

cimento, que temos condições muito boas para poder contrair empréstimo. 

Sendo que as condições em que são contraídas este empréstimo são muito 

vantajosas para o município, aquilo que é hoje a contratação de empréstimos. 

Volto a referir, se necessitarmos de utilizar esta verba utilizá-la-emos, se não 

necessitarmos de utilizar esta verba não a utilizaremos ou utilizaremos aquilo 

que for estritamente necessário”. -------------------------------------------------------------

------- Como não houve 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, o mesmo foi aprovado por unanimi-

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

---------- Ponto dois ponto onze) – Apreciação e votação da Estratégia Lo-

cal de Habitação. ---------------------------------------------------------------------------------

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

todos os senhores membros dispõem da Estratégia Local de Habitação que o 

município há já algum tempo, vem elaborando. Uma Estratégia Local de Habi-

tação define a estratégia que o município pretende desenvolver para intervir no 

que respeita à política de habitação. Fundamentalmente, o quê? Aquelas pes-

soas que vivem em habitações degradadas, em habitações pouco dignas ou 

em habitações que, por exemplo, são pequenas para o aglomerado que tem. E, 

por isso, é necessário fazer o diagnóstico dessas situações e foi feito, em cola-

boração com Juntas de Freguesia e com o Gabinete da Ação Social da Câma-

ra Municipal, e com o Clãs. Este processo foi acompanhado e liderado pelo 

Senhor Vice-Presidente e, portanto, são definidos também objetivos. Isto é, em 

função das situações que foram identificadas nesses domínios, quais são os 

objetivos que pretendemos. Por exemplo, recuperar algumas casas, intervir em 

determinadas casas, adquirir casas para habitação das pessoas que não têm 

ou que é indigna e tudo isso aparece aí na Estratégia Local de Habitação. Por-

quê a necessidade de fazer esta Estratégia Local de Habitação? Devem co-

nhecer que há um programa que é o primeiro direito, que tem a ver com a habi-
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tação, aliás se consultarem o portal da habitação aparece lá isso. O que é que 

permite o primeiro direito? Permite que famílias, e até a própria Câmara Muni-

cipal, possa aceder a financiamentos a fundo perdido e, depende do rendimen-

to das famílias, e possa contrair a outra parte do investimentos a juros muito 

bonificados. O que significa que uma família que queira investir dez ou quinze 

mil euros, por exemplo, na sua habitação, sei lá mudar o telhado, mudar a cai-

xilharia, acrescentar mais um espaço à casa, tem que apresentar o projeto à 

Câmara Municipal, tem que apresentar a candidatura à Câmara Municipal e 

esse edifício tem que estar em consonância com a Estratégia Local de Habita-

ção. E a partir daí, ele pode vir a ter até cinquenta por cento a fundo perdido e 

depois os outros cinquenta por cento, se não tiver do seu próprio orçamento, 

pode obter junto do Instituto da Habitação e Reabilitação do IRU, pode obter 

financiamento a juros ou em condições que nenhum banco faz, obviamente. 

Portanto, isto permite nós podermos atacar o problema da habitação menos 

digna, da falta de conforto, da falta de comodidade ou da falta de espaço. Isto 

permite, também, à Câmara Municipal poder vir a adquirir edifícios que até já 

identificou na Estratégia Local de Habitação para alojar pessoas que, neste 

momento, não tenham condições dignas de habitação. E se o município puder 

adquirir algumas habitações com financiamento a trinta ou quarenta por cento 

do custo, obviamente que, se calhar, podemos comprar duas casas ao preço 

de uma, e isso também está aí na Estratégia Local de Habitação. Sendo o pa-

pel do município, a obrigatoriedade de ter uma Estratégia Local de Habitação, 

isto vai de encontro àquelas situações, eventualmente isso depende da vonta-

de dos particulares, e nós vamos colaborar com eles, os que quiserem, para 

que possam aceder a estas candidaturas, mas como lhes disse, permite tam-

bém ao município vir a adquirir e até a intervir em casas que ainda são proprie-

dade do município. Por exemplo, nós ainda temos ali salvo erro, quatro casas 

no Bairro Casimiro Pires. Imaginem que nós queremos substituir a caixilharia, 

podemos ser financiados, nós município, para substituir a caixilharia ou outras 

obras mediante o projeto que venhamos a apresentar ao IRHU, Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana. É nesse sentido, que a Estratégia Local de 

Habitação elaborada pelo município tem que ter a aprovação da Assembleia 

Municipal, a partir daqui, enviá-la para o IRHU que já lá esteve para eles se 

pronunciarem, depois, a partir desse momento, poderem quer a câmara quer 
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os particulares, em função da Estratégia Local de Habitação, poderem começar 

a apresentar as suas candidaturas”.----------------------------------------------------------

------- 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, o mesmo foi aprovado por una-

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

------- Ponto dois ponto doze) – Apreciação e votação do Acordo de Cola-

boração entre a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Algoso, 

Campo de Víboras e Uva, a Câmara Municipal de Vimioso e a Palombar – 

Equipa de Sapadores Florestais. -----------------------------------------------------------

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

ver no protocolo e que foi presente na reunião de câmara e aprovado por una-

nimidade, a União das Freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva, junta-

mente com a Associação Palombar, apresentaram uma candidatura para pode-

rem constituir uma equipa de sapadores florestais. Felizmente, essa candidatu-

ra veio aprovada. O que significa? Significa que há a possibilidade de nós ter-

mos no concelho mais uma equipa de sapadores florestais. A obrigação da 

Câmara Municipal, tal como faz com a equipa de intervenção permanente nos 

bombeiros, é apoiar a parte que não é comparticipada dos elementos que inte-

gram a equipa de sapadores. Também, aqui, nós assumirmos o compromisso 

com a União de Freguesias e Palombar de pagar o vencimento dos funcioná-

rios que não é comparticipado. Feitas as contas, rondará os trinta e seis mil 

euros anuais. A responsabilidade da Câmara Municipal, uma vez que eles vão 

prestar serviço no concelho, e isto permite que não é só na área de circunscri-

ção da União das Freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva, o protocolo 

permite que eles possam trabalhar noutras áreas ou noutras freguesias do 

concelho, mas permite-nos otimizar o trabalho e ter um trabalho mais profícuo. 

Temos uma equipa de sapadores florestais para vinte e duas localidades e 

passamos a ter duas equipas de sapadores florestais para vinte e duas locali-

dades. Penso que, atendendo à problemática dos incêndios e também à possi-

bilidade de termos aqui um financiamento, porque a junta de freguesia tem ou-

tro financiamento para o equipamento, penso que isto é benéfico para o conce-

lho. Além disso, quem vai gerir a realização e a cobrança de trabalho que even-

tualmente esta equipa, oxalá que apareça, venha fazer para particulares é a 
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Palombar. Quem vai receber é a Palombar. Queremos, e é desejável, que pos-

sam fazer trabalho para particulares remunerado, porque permite à equipa pa-

gar despesas correntes. Estamos a falar da manutenção da viatura, do arranjo 

de máquinas, da compra de combustível. Portanto, a Câmara Municipal, nesse 

particular, não assume qualquer responsabilidade. A responsabilidade é intei-

ramente da União de Freguesias e da Associação Palombar”. -----------------------

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

ria aqui questionar entendo perfeitamente a situação. Eu sei que as equipas de 

sapadores florestais têm que ter na sua gestão, na sua direcção técnica, enge-

nheiros credenciados, nomeadamente para o desenvolvimento das quinze alí-

neas que são adjudicadas à Palombar, daí eu entender mais ou menos o sur-

gimento da Palombar na equação. Daquilo que eu conheço a maior parte das 

juntas de freguesia desenvolvem projetos neste sentido, criam equipas de sa-

padores florestais sem necessidade de protocolos com entidades externas. 

Aquilo que eu gostava apenas de questionar era ver se existem ou se a Pa-

lombar tem técnicos credenciados, nomeadamente na parte de controlo de in-

cêndios. Porque eu sei que são técnicos que não abundam no distrito, daí se 

isso acontece, até entendo a situação da existência da Palombar, caso contrá-

rio a própria junta de freguesia teria que contratar serviços externos de técnicos 

credenciados para, ou dar o aval ou dar a análise técnica desta situação, o que 

estaríamos a duplicar quase as funções nesse sentido. Basicamente, era só 

nisto que gostaria de ser esclarecido”. ------------------------------------------------------

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

questão, mas penso que o protocolo também responde a ela quando fala nas 

competências ou nas responsabilidades da associação Palombar, que é ela 

que tem que ter esses técnicos, certamente que os tem. Mas se, eventualmen-

te, um dia, por algum motivo, deixar de o ter nós não temos problema nenhum 

em fazer um protocolo e afetar o nosso técnico florestal também a esta ativida-

de. Portanto não haverá, a junta de freguesia terá sempre apoio porque isso 

não nos trará mais custos, trará mais trabalho é ao nosso técnico florestal. Mas 

a candidatura já prevê exatamente isso. Nem ela seria aprovada se não tives-

sem os nomes dos técnicos que assegurariam esta responsabilidade. Sempre 

salvaguardando que possam ser substituídos a qualquer momento por motivos 

que venham a acontecer. Mas essa situação está perfeitamente salvaguarda-
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da, por isso é que é tão difícil ver aprovadas candidaturas para equipas de sa-

padores florestais, e é excelente que o nosso concelho possa ficar com duas”. -

------- 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 das Propostas da 

Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana de Algoso, Argozelo, Car-

ção, Santulhão, Pinelo e Renovação da Área de Reabilitação Urbana de 

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

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

põem, os senhores deputados municipais, dessa informação e da própria deli-

mitação, em termos sintéticos das áreas de reabilitação urbana. Como sabem, 

nós apenas tínhamos uma área de reabilitação urbana que é Vimioso que era 

essa a informação que tínhamos inicialmente e que permitiu um conjunto de 

investimentos na área de reabilitação e que foram realizados e que vão conti-

nuar a ser realizados em função do financiamento de que dispúnhamos. Por-

quê esta decisão de criarmos áreas de reabilitação nestas freguesias? Porque 

são freguesias, inclusivamente em Pinelo já iniciou, que nós estamos a fazer 

trabalhos de requalificação urbana ou queremos vir a fazer. Por exemplo, a 

Avenida de S. Bartolomeu em Argozelo, os largos de Carção, provavelmente 

ainda este ano, vamos lançar o concurso dos dois largos. Em Santulhão, pode-

rá vir, se não for este ano no próximo se houver verba, o Largo da Fonte do 

Arco. O que isso significa? Nós não temos financiamento, neste momento, para 

esses investimentos. Mas estamos em crer, porque já conhecemos o histórico 

dos quadros comunitários anteriores, que, no final, se nós tivermos execução e 

houver fundos disponíveis porque outros não os executaram, existir uma can-

didatura do overbooking de dinheiros que não foram gastos ainda, nós poder-

mo-nos candidatar. Ora, se estes investimentos de reabilitação urbana não es-

tiverem integrados em área de reabilitação urbana, eles não podem ser candi-

datados, daí a necessidade de nós termos,, em função dos investimentos que 

temos previstos, criar estas áreas de reabilitação urbana. É evidente que isto 

traz vantagens para os próprios particulares, mas só traz vantagens se apre-

sentarem a faturação das obras que realizem, isto é passam a ter o IVA a seis 

por cento. Por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia de Vimioso foi, digamos, 
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a promotora, em termos formais, foi a promotora da creche. O IVA foi a seis por 

cento, senão, sendo uma IPSS, seria a vinte e três por cento. Depois, eles po-

diam recuperar onze ou doze por cento, mas o IVA iria ficar-lhe sempre a doze 

ou treze por cento. Ficou a seis por cento. A Santa Casa da Misericórdia lan-

çou, agora, uma empreitada para reabilitação do lar e que lhe está garantida 

financiamento a oitenta e cinco por cento, o máximo do financiamento. Está-lhe 

garantido esse financiamento. Conseguimos esse financiamento total para o lar 

de Vimioso, significa que o IVA, porque está numa área de reabilitação urbana, 

vai ser a seis por cento. Só aqui já dá para pagar aquilo que pagamos à em-

presa que nos fez esse trabalho. Inclusivamente, o Lar de Nossa Senhora das 

Dores de Argozelo que lançou, também, uma empreitada cerca de um milhão 

de euros e tem financiamento de cinquenta por cento neste momento, se puder 

vir a ter mais terá mais, mas que lançou uma empreitada e que vai adjudicar 

porque houve um concorrente para cerca de um milhão de euros. Reparem, 

num milhão de euros, IVA nem que seja a treze por cento iam pagar cento e 

trinta mil euros, se for a seis por cento vai ficar-lhes a metade daquilo que é o 

IVA. Reparem que, só aqui, poupam-se logo sessenta mil euros porque este 

investimento está numa área de reabilitação urbana. Claro que têm essas van-

tagens os particulares, têm que apresentar a facturação. Por exemplo, o IVA 

em vez de ser a vinte e três por cento, será também a seis por cento. Geral-

mente, as validades das áreas de reabilitação urbana são dois ou três anos, 

daí a necessidade de nós querermos renovar também a de Vimioso. Já agora, 

dizer-lhes que, no contrato que tínhamos com a empresa, não estava incluído a 

elaboração da área de reabilitação urbana de Pinelo. Mas eles aceitaram pelo 

mesmo preço fazer a área de reabilitação de Pinelo, à qual a Presidente da 

Junta deu um contributo muito importante em facultar muitos elementos que 

não estavam no contrato, mas acabaram por ser facultados, e foi possível fazer 

também essa área de reabilitação urbana. O objetivo é este. É prepararmo-nos, 

já, porque lembro-me que, no anterior quadro comunitário de apoio, o largo de 

Angueira e o largo de Matela que não tinham tido financiamento à última da 

hora, já com a obra concluída, tiveram financiamento. Porquê? Porque tínha-

mos obra executada. É essa antecipação, digamos assim, que nós queremos 

fazer. Há possibilidade, não há garantia para já nenhuma mas temos de estar 

preparados para a possibilidade de podermos vir a candidatar investimentos 



 26 

que nós vamos fazer com o orçamento municipal mas, obviamente, se tivermos 

financiamento e se ele for a oitenta e cinco por cento ou até mesmo menor, é 

evidente que é sempre preferível”. -----------------------------------------------------------

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

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

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

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

------- Ponto dois ponto catorze) – Conhecimento da “Auditoria Externa 

das Contas do Município” – Análise Económico-financeira – 1º semestre 

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

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

dar conhecimento e podem os senhores deputados, que tiveram oportunidade 

de ler e de analisar, que relativamente ao período homólogo de há um ano, que 

a situação financeira da Câmara Municipal melhorou significativamente. Nós 

baixamos a dívida, baixamos as despesas com o pessoal. Sabíamos que assim 

iria acontecer, portanto elas aumentaram antes por causa da admissão de pes-

soas, entretanto, já houveram pessoas que entraram na reforma e na pré-

reforma e as despesas com pessoal, logicamente, diminuem. Mas podem veri-

ficar, quer a nível do ativo, e podem ver, na última página, a possibilidade de 

endividamento que a Câmara Municipal ainda tem, sendo que, se for endivida-

mento para fundos comunitários, nem conta para a capacidade de endivida-

mento, ou seja, se nós nos endividarmos para financiar obras financiadas por 

fundos comunitários, claro que temos de pagar à banca, mas não conta para 

capacidade de endividamento. Por isso, também, o empréstimo de Argozelo 

se, eventualmente, a obra poder vir a ser financiada, oxalá que sim, que haja 

essa possibilidade também não contará a parte do empréstimo que contraímos 

para o limite de endividamento da Câmara Municipal. Mas, quem ler esse rela-

tório, deixa-nos muito satisfeitos porque, de facto, os resultados financeiros do 

município estão aí bem demonstrados, nessa auditoria externa, independente 

ao município”. --------------------------------------------------------------------------------------

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

------- Ponto dois ponto quinze) – Apreciação e votação do Concurso Pú-

blico da Resíduos do Nordeste, EIM S.A. -----------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Este ponto cor-



 27 

responde, também, ao ponto dois ponto dezasseis. Há aqui duas situações. 

Como sabem, nós integramos a empresa Resíduos do Nordeste que é uma 

empresa intermunicipal, que é uma sociedade em que a Câmara Municipal tem 

lá as suas quotas, em função da sua dimensão. Esta empresa integra todos os 

municípios do distrito de Bragança, mais um do distrito da Guarda que é Foz 

Côa. Está para terminar, tem a duração de vinte anos. Está para terminar o 

concurso que foi lançado, salvo erro em dois mil dois mil e vinte e um, da reco-

lha do lixo, do tratamento do lixo e da varredura que existe, aqui, no concelho 

de Vimioso e que, depois, nós, com a empresa, conseguimos acertar que pu-

dessem, uma vez por semana, fazer na avenida principal de Argozelo, mas 

está integrado no de Vimioso. O que é que isto significa? Para os municípios 

de Bragança Miranda do Douro, para o de Vimioso e para Vinhais, a empresa 

de Resíduos do Nordeste tem que abrir novo concurso público internacional. O 

caderno de encargos, no que respeita a Vimioso, foi elaborado com a nossa 

concordância e, portanto, é necessário lançar este concurso. Como é a Câma-

ra Municipal que vai suportar a sua quota-parte no pagamento à empresa que 

vier a ganhar o concurso, há um compromisso plurianual e, portanto, tivemos 

que fazer duas coisas: primeiro delegar na Resíduos do Nordeste poder abrir 

este concurso, e, agora, aprovar o caderno de encargos, o anúncio, o progra-

ma de concurso e dar autorização, que tem que ser pela Assembleia Municipal, 

porque é compromisso plurianual que a câmara também assume ao fazer os 

pagamentos mensais para que a Resíduos do Nordeste possa lançar este con-

curso público internacional. É exatamente disso que se trata”.------------------------

------- Não houve intervenções, pelo que o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal colocou o ponto dois ponto quinze, tendo sido aprovado por unanimi-

dade. Colocado à votação, em minuta, foi o mesmo aprovado por unanimida-

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

------- Ponto dois ponto dezasseis) – Apreciação e votação da Autorização 

Prévia para a Assunção de Compromisso Plurianual – Proposta de Dele-

gação de Poderes da Câmara Municipal na Empresa Resíduos do Nordes-

te – Concurso Público com Publicação de Anúncio no Jornal Oficial da 

União Europeia para Serviço de Gestão de Recolha Indiferenciada, Reco-

lha Seletiva, Transporte de Resíduos e Limpeza Urbana nos Municípios da 

Terra Fria Transmontana. ---------------------------------------------------------------------
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Já dei a expli-

cação no ponto dois ponto quinze. No dois ponto quinze, do que se trata é de 

delegar poderes na Resíduos do Nordeste. Do que se trata no ponto dois ponto 

dezasseis, é assumir o compromisso plurianual dos encargos que resultarão 

desse concurso, por isso, é que eu disse que os dois pontos estavam ligados. 

Primeiro é delegar poderes na Resíduos do Nordeste. Agora, é termos autori-

zação da Assembleia Municipal para que a câmara possa assumir esse com-

promisso de pagamento das faturas que será, obviamente, plurianual”.------------

------- Não houve intervenções. O Senhor Presidente colocou o ponto dois pon-

to dezassete à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Colocado à vo-

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

------- Ponto dois ponto dezassete) – Apreciação e votação da Renovação 

do Protocolo de Colaboração – Unidade Domiciliária de Cuidados Paliati-

vos – Planalto Mirandês. ----------------------------------------------------------------------

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

ples até para antecipar se tivermos que reunir, depois novamente, fá-lo-emos. 

Como sabem, existe um protocolo que foi assinado em dois mil e catorze entre 

os três municípios: Miranda, Mogadouro e Vimioso e as três Santas Casas da 

Misericórdia: Miranda, Mogadouro e Vimioso. Para quê? Para termos aquele 

serviço de acompanhamento daquelas pessoas que, infelizmente, estão numa 

fase terminal e, portanto, que são acompanhadas nas suas próprias casas por 

esta equipa que é liderada, como sabem, pela Dr.ª Jacinta Fernandes de Mi-

randa do Douro. Ninguém se tinha apercebido porque, no protocolo, se repara-

rem no final, não aparece lá a vigência. No entanto, há uma página que diz que 

é por cinco anos, penso que é na cláusula segunda. Reparem, no ponto dois 

na cláusula dois, diz: “os municípios de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimio-

so comprometem-se a apoiar financeiramente a continuação da unidade e o 

seu funcionamento por um período de cinco anos”. Se foi em dois mil e catorze, 

em dois mil e dezanove terminou. Não podemos fazer pagamentos e, como 

vêem, os pagamentos são em função da população. Somos o município que 

contribui menos e, infelizmente, em determinados anos somos o município que 

mais casos tem, mas há aqui uma questão de solidariedade entre os municí-

pios. As Misericórdias são quem gerem todo esse processo, juntamente com a 

ULSN e com a Dr.ª Jacinta. O papel dos municípios é dar apoio logístico quan-
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do nos é solicitado e é dar este apoio financeiro para pagar os técnicos que 

fazem este serviço e todos eles, a maior parte deles estão a recibo verde, fa-

zem prestação de serviços que, às vezes, são ao fim de semana ou fora de 

horas quando é necessário. Trata-se de um compromisso plurianual por cinco 

anos e, apesar de existir competência por parte do Presidente da Câmara, 

acho que é mais correto, sendo plurianual, trazê-lo aqui. Nós também aguar-

damos que os outros municípios deliberem porque, provavelmente, o novo con-

trato só será assinado quando todos nos reunirmos para o fazer. De qualquer 

das formas, fica já a autorização prévia, a aprovação, quer da Câmara Munici-

pal quer da Assembleia Municipal, para assumir este compromisso financeiro 

que, à partida será por outros cinco anos”. -------------------------------------------------

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

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

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

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

------- Ponto dois ponto dezoito) - Outros assuntos de interesse para o 

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

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

desde que apareceu a pandemia, há assuntos que vêm à baila, que estamos 

sempre a falar deles e outros são ofuscados. Eu só queria aqui dar os para-

béns ao Águia de Vimioso pelo campeonato passado e desejar uma boa parti-

cipação no Campeonato de Portugal. É a primeira vez que isso acontece e, 

portanto, é um marco histórico que acontece ao Águia, que o Argozelo já tem 

participado, já tinha dado os parabéns ao Argozelo e, agora, estou a dá-los ao 

Águia de Vimioso. Espero que façam um bom campeonato e, desde já louvar, 

também, a coragem da direção porque não é fácil uma equipa aqui da nossa 

região participar num Campeonato de Portugal”. -----------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Fernandes Oliveira. Disse: 

“Só queria dar aqui, uma achegazinha e, já que estamos na maré da reabilita-

ção urbana, e queria pedir aqui ao executivo se pudesse fazer alguma diligên-

cia para que aquele solar dos Quinas não entrasse em degradação e que vai 

acontecer como algumas casas que foram feitas em Argozelo que foram demo-

lidas. É uma pena, para Argozelo, que essas situações futuras possam aconte-

cer. Já sabemos que aquilo é um solar particular, mas se puder fazer alguma 
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diligência para que isso não aconteça, pelo menos a fronteira do solar, era mui-

to bom e eu pedia, neste sentido, se podia fazer alguma coisa”. ---------------------

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

à intervenção do senhor deputado Manuel João Português, também felicitar o 

Águia, eles vão ter o apoio que teve o Argozelo quando subiu ao Campeonato 

Nacional. Quero dizer que, a propósito da pandemia, que só autorizamos a uti-

lização das instalações, quer pelo Águia quer pelo Carção que utilizam o Está-

dio Municipal depois de apresentarem, na câmara, o plano de contingência pa-

ra as instalações e os testes negativos de todos os jogadores que lá estão. E, a 

partir daí, a responsabilidade é totalmente dos clubes para poderem fazer as 

suas atividades. Sendo que, se aparecer alguma situação, o mais normal, em 

colaboração com a saúde pública, é o encerramento das instalações se isso 

vier a acontecer. Estamos sempre decididos e determinados a fazer aquilo, nas 

medidas mais radicais, para combater, a pandemia. Quero dizer-lhes que este 

apoio dado ao Águia foi concertado, em reunião com as direcções do clube de 

Argozelo e do clube de Carção. Quanto ao senhor deputado, Manuel Oliveira, 

de facto, está ali um solar, aquilo é de vários proprietários. Nós até já fizemos 

conversações, várias vezes, mas até há proprietários que dizem que têm lá 

mais e outros que têm menos. São os proprietários que não se entendem. Ora, 

não se entendendo os proprietários, a Câmara Municipal não consegue adquirir 

aquele edifício. Havia uma forma de o adquirir que é ter um projeto específico 

para aquele local e, aí, ir pela figura da expropriação. Obviamente que, en-

quanto a Câmara Municipal tiver edifícios seus que possa readaptar, não vai 

fazer investimento noutro tipo de edifícios. Sendo o senhor deputado ainda fa-

miliar de alguém que indiretamente é proprietário, peço-lhe o seu contributo 

para que negocie com os particulares, no sentido que a Câmara Municipal está 

disponível para adquirir, a um preço justo, porque aquilo a única coisa que lá 

tem, neste momento tirando a capela, é a fachada, não tem mais nada. A Câ-

mara Municipal estaria disposta até a adquirir e até a estabilizar a fachada, ob-

viamente, mas têm que os particulares estarem disponíveis para vender. Se os 

particulares não estão disponíveis para vender porque há conflitos, entre se um 

dispõe de um oitavo ou de um quarto, aquilo são mais de dez proprietários, 

sabe melhor do que eu. À Câmara Municipal, é muito complicado conseguir 

adquirir esse edifício, se não houver boa vontade dos proprietários. Já agora, 
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dar informação na aquisição que, ao fim de algum tempo, e por isso com per-

sistência as coisas se conseguem, conseguimos, com o senhor Francisco (dos 

cobres) adquirir a horta que tinha em Vale de Frades e poder fazer ali uma in-

tervenção. Reparem que esse negócio andou três, quatro anos, para ser feito. 

Conseguiu-se. Faríamos, com todo o agrado, o de Argozelo se os privados es-

tiverem disponíveis para negociar com a Câmara Municipal, por valores razoá-

veis. Neste momento, não puderam ser notificados, para já, não ameaça o es-

paço público, a rua. Quando essa ameaça for real e temos vindo a avaliá-la, 

obviamente, serão notificados, como foram notificados os outros que derruba-

ram parte das suas casas para garantir a segurança da circulação pública, co-

mo temos feito, juntamente, com o trabalho importantíssimo da junta de fregue-

sia, na pessoa do Senhor Presidente José Miranda, para essas situações. 

Aliás, eu estou em crer, se aquilo for devidamente limpo e estabilizado, pode 

haver privados a adquiri-lo, até para as questões de turismo rural, porque aque-

le edifício coaduna-se, exatamente, para uma situação dessas. Agora, enquan-

to estiver naquele estado, quer dizer é um dinheirão só para limpar aquilo, co-

mo sabe, muito dinheiro aquilo é significativamente grande, a área é muito 

grande e, portanto, enquanto isso não for feito, teremos que aguardar que os 

próprios privados não sejam eles a deixar cair aquilo que herdaram dos seus 

antepassados”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto Três) 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 

______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 
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