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ATA NÚMERO TRÊS 

 

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

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE DEZEMBRO DE DOIS 

MIL E VINTE E UM. ----------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas 

nove horas e trinta minutos, no Auditório da Casa da Cultura reuniu, ordinaria-

mente, a Assembleia Municipal de Vimioso, conforme o ponto 1, do artigo 27º, 

da Lei número 75/2013 de 12 de Setembro, com a seguinte ordem de traba-

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

------- Ponto um) – PERÍODO 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 ex-

traordinária de quinze de novembro de dois mil e vinte e um. ------------------  

------- 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 do Relatório Final do 

Ajuste Direto de Aquisição de Serviços de Sociedade de Revisores Ofici-

ais de Contas. -------------------------------------------------------------------------------------   

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

Previsionais para 2022 – Grandes Opções do Plano e Orçamento - Relató-

rio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Ponto dois ponto quatro) – Conhecimento do Relatório do Revisor 

Oficial de Contas sobre os Instrumentos de Gestão Previsional. --------------

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

nicípio.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto três) – PERÍODO PÓS ORDEM DO DIA. ---------------------------------

-------Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, foi dado início à ses-

são. A senhora primeira secretária verificou as presenças. Estiveram presen-

tes: Sérgio Augusto Pires, Lurdes Cristina Rodrigues Braz Pires, Gracinda Cor-

deiro Rodrigues, José Amadeu Vara Rodrigues, Manuel João Ratão Português, 

Ana Rita Braz Lopes, Maria José Afonso Fernandes, Jorge Nuno Rodrigues L. 

Alves do Rosário, Maria Bernardete Miranda da Veiga, Luís Filipe Pires João, 

António Emílio Dias, Carla Oliveira dos Santos Amado, José Manuel Miranda, 

Daniel Tomé Ramos, António Eduardo Cruz Izeda, Joana Filipa Carvalho Pires, 

Jorge Miguel Tomé Gonçalves, Manuel Emílio Fonseca João, José Manuel Al-

ves Ventura, Cristina Maria Oliveira Miguel Rodrigues, Licínio Ramos Martins, 

Fernando Manuel Gonçalves Rodilhão. -----------------------------------------------------

------- 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, Carina Lopes Machado e Manuel Pascoal Lopes Pa-

drão.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

dência recebida da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------

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

traordinária de quinze de novembro de 2021. -----------------------------------------

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

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

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

------- O Senhor Presidente da Assembleia propôs o seguinte voto de pesar pe-

lo falecimento do Dr. António Augusto Torrão Vaz: 

         Faleceu no dia 25 de novembro, o Dr. Torrão com 59 anos de idade. 

Foi com profunda tristeza e consternação que recebemos a notícia inesperada 

da sua partida. 

         Natural da aldeia de Carção, o Dr. Torrão sentia a sua terra, o seu conce-

lho de forma apaixonada. 
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        Como advogado e professor, mas sobretudo como autarca, dedicou-se e 

entregou-se totalmente à causa pública. 

         Foi Vereador e Vice-Presidente nesta Câmara Municipal, onde tivemos o 

privilégio de partilhar com ele, diariamente, durante oito anos, uma actividade 

intensa na defesa do nosso concelho. 

         As questões sociais, a preocupação com o próximo sempre estiveram na 

primeira linha da sua acção política. 

         O seu exemplo perdurará nas nossas memórias. 

         Ao cidadão, ao político (autarca), ao amigo, ao Homem Bom deixamos 

um eterno obrigado. 

         A sua partida deixa um enorme vazio no concelho, em geral, e, em Car-

ção, em particular. 

         Só Deus tem os que mais ama. 

         Em nome desta Assembleia Municipal apresentamos sentidas condolên-

cias à sua Família e a todos que sentem a sua falta. 

         Em sua memória, proponho, ainda, um minuto de silêncio. 

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

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

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

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

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

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

Ajuste Direto de Aquisição de Serviços de Sociedade de Revisores Ofici-

ais de Contas. -------------------------------------------------------------------------------------

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

te no dia vinte e nove de novembro do corrente ano a informação técnica relati-

va ao relatório final do ajuste direto de aquisição de serviços de sociedade de 

revisores oficiais de contas. Como podem verificar tratou-se de um ajuste direto 

atendendo aos valores em causa, e determina o número um do artigo setenta e 

sete da lei setenta e três de dois mil e treze que o auditor externo responsável 

pela certificação legal de contas, é nomeado por deliberação do órgão delibera-

tivo, que é esta assembleia, sob proposta do órgão executivo de entre os revi-

sores oficiais de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas. A adjudi-

cação é feita ao revisor oficial de contas que tem vindo a prestar os serviços à 
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câmara municipal que é a empresa, Fátima Pereira & Carlos Duarte sociedade 

de revisores oficiais de contas. ----------------------------------------------------------------

------- 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 o mesmo aprovado por una-

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

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

Previsionais para 2022 – Grandes Opções do Plano e Orçamento - Relató-

rio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

apresentação que fiz na reunião de câmara no passado dia treze, vou apresen-

tar também um resumo dos documentos previsionais para 2022. ------------------- 

 

RESUMO DOCUMENTOS PREVISIONAIS - 2022 

 

I - ORÇAMENTO 

O orçamento da receita e da despesa para o ano de 2022 ascende a 

13.251.642,00 €. 

 

Resumo do Orçamento Previsto para o Ano de 2022: 

 

Descrição 
Classificação Orçamental 

Total 
Correntes Capital 

Receitas 9 117 376,00 € 4 134 266,00 € 13 251 642,00 € 

Despesas 8 799 830,00 € 4 451 812,00 € 13 251 642,00 € 

Saldo 317 546,00 € -317 546,00 €   

 

 

O orçamento cumpre as seguintes regras: 
 
1 - Equilíbrio Orçamental: Despesas = Receitas 

(o orçamento tem os recursos necessários para cobrir todas as despesas) 

2 - Equilíbrio Orçamental Corrente: a receita corrente bruta ser pelo menos 

iguais à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos 

de médio e longo prazos.  

Pela observação dos quadros das páginas 5 e 6 do Relatório do Orçamento, 

conclui-se que este preceito se manteve presente e que o saldo corrente regis-
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ta um superavit de 317.546,00€, que é superior ao valor das amortizações mé-

dias de empréstimos de médio e longo prazo (268.201,66€), o qual financiará 

no mesmo valor as despesas de capital. 

 

Orçamento da Receita: 

A metodologia adotada para elaboração do Orçamento da Receita para o ano 

financeiro de 2022 foi baseada na média aritmética dos últimos 24 meses, ar-

redondada à centena seguinte, sendo o último mês considerado o de outubro 

de 2021.  

Na elaboração do orçamento municipal para 2022 foram considerados, a título 

de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, os valores das 

transferências financeiras constantes no Orçamento de Estado em vigor 

(2021), nos termos da alínea c) do ponto 3.3.1 do POCAL. 

A estrutura do orçamento da receita está descriminada no quadro 4 da página 

9 do Relatório de Orçamento e são de salientar as seguintes considerações: 

 

Ao nível das Receitas Correntes, que representam 68,80% do Orçamento: 

 ◙ Dos impostos diretos, que representam 5,42% do orçamento corrente, 

69,90% são provenientes do imposto municipal sobre imóveis, 16,67% do im-

posto único de circulação, 13,37% do imposto municipal sobre transações one-

rosas de imóveis e 0,06% dos restantes impostos diretos; 

 ◙ As Transferências correntes que representam 86,04% das receitas 

correntes registam um acréscimo de 8,30% face ao valor previsto no orçamen-

to inicial para 2021. O peso do Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social 

Municipal e Participação no IRS é 70,21% das receitas correntes. Será conve-

niente referir, que grande parte das comparticipações da Administração Central 

serão provenientes da DGAL, IEFP e outras entidades públicas e dizem respei-

to ao apoio às despesas originárias dos ensinos pré-escolar e 1º ciclo, ativida-

des extracurriculares, transportes escolares e outras, respetivamente; 

 ◙ A Venda de Bens e Serviços Correntes que contribuem em 5,83% pa-

ra o orçamento corrente das receitas, apresentam um acréscimo de 3,71% face 

ao valor orçamentado em 2021. A venda de bens e serviços relacionados com 

a água e os resíduos sólidos, são as receitas mais significativas. As receitas 
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provenientes das rendas contribuem em 3,52% para a formação deste tipo de 

receitas, estando incluídas as provenientes de habitação, edifícios e outras.  

 

Ao nível das Receitas de Capital que, representam 31,20% do Orçamento: 

 ◙ A rubrica Venda de Bens de Investimento (terrenos e outros bens de 

investimento), com o peso no orçamento de receitas de capital de 0,18%. 

 ◙ A rubrica Transferências de Capital contribui com 90,61% para o or-

çamento das receitas de capital e regista um decréscimo de 11,97% face ao 

valor estimado para o ano de 2021. Este agregado de receitas é procedente, 

na sua quase totalidade, das transferências da Administração Central e de 

Fundos Comunitários, que somam ambas 3.677.851,00€.  

 

 

Orçamento da Despesa: 

Projetou-se o orçamento de despesa, com um aumento de 4,11%, face ao or-

çamento previsional do ano de 2021. 

A análise do comportamento do orçamento de despesa, cujo valor previsto as-

cende a 13.251.642,00€, deve ser efetuada numa ótica de comparação com a 

estimada no ano precedente.  

 

Assim, as despesas correntes atingem o valor de 8.799.830,00€, ou seja, um 

incremento de, aproximadamente, 18,27% em relação ao orçamento inicial de 

2021. As despesas de capital atingem o valor de 4.451.812,00€, registando um 

decréscimo de 15,82% relativamente ao ano de 2021. 

 

Ao analisar cada um dos agrupamentos que constituem o orçamento da des-

pesa ressaltam as seguintes apreciações: 

 

As Despesas Correntes representam 66,41% do total do Orçamento. 

Temos vindo a salientar, que na sequência da afetação de recursos para a 

construção de infraestruturas e equipamentos, se segue um ciclo da gestão e 

exploração, o que, como se compreende, vem aumentando as rubricas do or-

çamento da despesa corrente: 
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 ♦ As Despesas com o Pessoal registam um acréscimo de 6,26% face ao 

valor estimado para o ano de 2021. 

♦ A rubrica Aquisição de Bens e Serviços regista um acréscimo de 

36,71% face ao valor previsto no orçamento inicial para o ano de 2021.  

♦ A rubrica Juros e Outros Encargos mantem para o ano de 2022 o valor 

previsto no orçamento de 2021. 

 ♦ A rubrica das Transferências Correntes regista um acréscimo de 

15,81% face ao valor previsto no orçamento municipal do ano transato. 

 

 

Ao nível das Despesas de Capital, estas representam 33,59% do orçamento 

total: 

 ♦ A rubrica referente à Aquisição de Bens de Capital regista um decrés-

cimo de 17,08% face ao valor estimado no orçamento inicial do ano de 2021. 

 ♦ As Transferências de Capital demonstram um decréscimo de 3,57% 

em relação ao valor previsto no orçamento anterior. 

 ♦ Na rubrica de Ativos Financeiros no ano de 2022 não está previsto 

qualquer pagamento ao FAM – Fundo de Apoio Municipal, uma vez que o mu-

nicípio de Vimioso já efetuou a capitalização antecipada. 

 ♦ A rubrica de Passivos Financeiros engloba o montante previsto de 

amortização dos empréstimos bancários de médio e longo prazo e a verba ne-

cessária para pagamento ao FEE – Fundo de Eficiência Energética, previsto no 

contrato de partilha de poupanças líquidas resultante da candidatura POVT-12-

0765-FCOES-000027 de eficiência energética na iluminação pública.  

 

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES: 

Entende-se por Responsabilidade Contingente, possíveis obrigações que resul-

tem de factos passados e cuja existência, é confirmada apenas, pela ocorrên-

cia, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros incertos, não totalmente 

sob controlo da entidade ou obrigações presentes, que, resultando de aconte-

cimentos passados, não são reconhecidas porque: 

- Não é provável que um exfluxo de recursos, que incorpora benefícios econó-

micos ou um potencial de serviço, seja exigido para liquidar as obrigações; ou 
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- O montante das obrigações não pode ser mensurado com suficiente fiabilida-

de. 

 

Face ao exposto, os processos judiciais cuja resolução pelos tribunais está em 

curso constam da página 19 do Relatório do Orçamento. 

 

 

DÍVIDA DO MUNICÍPIO 

O serviço da dívida (encargos com juros e amortizações de empréstimos) tem 

uma expressão de 2,50% no orçamento de despesa. 

 

Previsão do Serviço da Dívida: 
 

Previsões 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Amortizações 300 000,00 € 310 000,00 € 255 000,00 € 255 000,00 € 267 000,00 € 271 000,00 €  

Juros 79 100,00 € 68 600,00 € 54 550,00 € 55 552,00 € 60 552,00 € 60 552,00 €  

Serviço da dívida  379 100,00 € 378 600,00 € 309 550,00 € 310 552,00 € 327 552,00 € 331 552,00 €  

 

 

Durante o ano de 2022 são expetáveis ajustamentos a esta previsão, face à 

variação das taxas de juro Euribor. 

 

QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL E QUADRO 

DE MÉDIO PRAZO PARA AS FINANÇAS DA AUTARQUIA LOCAL 

Os orçamentos das autarquias são anuais e segundo o n.º 2 e n.º 3 do artigo 

9.º-A da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua versão atual, a sua elabora-

ção é enquadrada num quadro plurianual de programação orçamental (QPPO), 

que faz parte do documento que especifica o quadro de médio prazo para as 

finanças da autarquia local (QMPFAL). 

 

Atendendo ao disposto no artigo 44.º da norma atrás descrita, o órgão executi-

vo municipal apresenta ao órgão deliberativo municipal uma proposta de qua-

dro plurianual de programação orçamental, em simultâneo com a proposta de 

orçamento municipal apresentada após a tomada de posse do órgão executivo, 

em articulação com as Grandes Opções do Plano. 
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Nos termos do artigo 44.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o QPPO deli-

mita, numa base móvel que abranja os quatro exercícios seguintes: 

a) Os limites para a despesa do município; e 

b) Projeções da receita discriminadas entre as provenientes do Orçamento 

do Estado e as cobradas pelo município. 

Os limites são vinculativos para o ano do exercício económico do orçamento e 

indicativos para os restantes e deve ser atualizado anualmente, para os quatro 

anos seguintes. 

 

Determina o artigo 47.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro que: “os elemen-

tos constantes dos documentos referidos no presente capítulo” [onde se inclui o 

QPPO - quadro plurianual de programação orçamental e o QMPFAL - quadro 

de médio prazo para as finanças da autarquia local] “são regulados por decre-

to-lei, a aprovar até 120 dias apos a publicação da presente lei”, ou seja até 3 

de janeiro de 2014, o que não aconteceu.  

 

Face à falta de regulamentação dos elementos constantes dos aludidos qua-

dros do QPPO e QMPFAL e desconhecimento das projeções macroeconómi-

cas que servem de base ao Orçamento de Estado, foi entendimento do Municí-

pio, não preparar os quadros referidos para o exercício de 2022 e seguintes, na 

sequência das recomendações da Associação Nacional de Municípios Portu-

gueses – ANMP, que se anexam ao presente relatório (oficio n.º 

OF_596_2021_SA de 26-11-2021 e circular n.º108/2014/AG de 01-10-2014). 

II – GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

No que respeita às Grandes Opções do Plano, importa referir que este docu-

mento inclui dois mapas distintos, o plano plurianual de investimentos (PPI) e o 

plano das atividades mais relevantes da gestão autárquica (PAM) e este apre-

senta o montante total de 7.452.216,00€. 

 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

O PPI é um documento previsional que contém os principais investimentos a 

realizar pela autarquia. Na sua elaboração incluíram-se os projetos (ações) as-

sumidos em anos anteriores e não finalizados até ao final do ano de 2021. 
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Constam também e como é óbvio, os projetos que, na sua maioria, beneficiam 

de apoios financeiros.  

 

Para o ano de 2022, o PPI apresenta o montante total de 5.184.330,00 €, sen-

do de destacar o objetivo “Habitação e Serviços Coletivos” que representa 

23,82% do PPI. Dentro deste objetivo estão previstos os seguintes investimen-

to:  

Reabilitação da Rua Dr. Trigo Negreiros, Rua da Calçada e Bairro S. Vicente; 

Avenida de São Bartolomeu em Argoselo; 

Muros / Passeios e Valetas no Concelho;  

Loteamento Municipal e Industrial de Vimioso – Aumento do n.º de lotes.  

 

Relativamente ao objetivo “Segurança e Ordem Públicas“ este abrange as em-

preitadas de Reabilitação do Edifício das Força de Segurança em Vimioso e do 

Centro de Proteção Civil Municipal.  

 

O objetivo “Água” engloba a obra de Construção/Reconstrução de Açude no 

Rio Angueira. 

 

No que diz respeito ao objetivo “Mercados e Feiras” estão previstas as emprei-

tadas referentes ao Centro de Promoção de Produtos Locais e Tradições de 

Caçarelhos e ao Centro de Promoção de Produtos Locais e Tradições de San-

tulhão. 

 

O objetivo “Valorização do Património Natural” engloba as despesas com a rea-

lização da Reabilitação e Modernização do Regadio Tradicional de Angueira, 

da Requalificação do Edifício do Centro de Atividades Lúdico-Pedagógicas do 

PINTA e a Diversificação da Oferta do PINTA. 

 

A empreitada de Aumento da Capacidade de Alojamento do Canil Intermunici-

pal está prevista no objetivo “Fiscalização Sanitária”. 

 

No objetivo “Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos” estão previstas des-

pesas referentes  à Aquisição de Bens e Serviços Conexos para Painéis Cerâ-



 

 11 

micos e Elementos Escultóricos em Carção e ao Centro de Convívio Intergera-

cional de Vale de Frades. 

Assim, o PPI transforma-se no instrumento de compromisso político que permi-

te, quer aos destinatários finais da atividade autárquica, quer aos órgãos exe-

cutivo e deliberativo, avaliar o cumprimento desses mesmos desígnios. 

 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS 

O PAM – Plano de Atividades Municipais inclui projetos e ações que pela sua 

natureza não são considerados investimentos diretos, mas relevantes para a 

autarquia, incluindo também transferências para outras entidades. O PAM en-

globa despesas correntes e de capital e ascende a um total de 2.267.886,00 €. 

(Eletricidade, Tratamento de Água, Tratamento de Esgotos, Tratamento de Li-

xos, Aquisição de Bens e Serviços para a Cultura, Apoios aos Bombeiros, 

Apoio Estudantes e Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos) 

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

------- O Senhor Presidente colocou o ponto dois ponto três à votação, tendo 

sido aprovado por maioria com quatro abstenções dos senhores deputados: 

José Amadeu Vara Rodrigues, Maria José Afonso Fernandes, Carla Oliveira 

dos Santos Amado e José Manuel Alves Ventura Presidente da Junta de Fre-

guesia de Vimioso. --------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto quatro) – Conhecimento do Relatório do Revisor 

Oficial de Contas sobre os Instrumentos de Gestão Previsional. --------------

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

como os senhores membros da assembleia dispõem, é um relatório muito cur-

to, é um relatório que a lei determina que seja elaborado pela Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, sociedade a quem adjudicamos novamente ser-

viços. Passo a referir que na conclusão deste relatório do revisor oficial de con-

tas sobre os instrumentos de gestão previsional, é opinião da mesma empresa, 

passo a citar: “baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressu-

postos nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses 

pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas 

nos instrumentos de gestão previsional da entidade acima indicadas. Além dis-

so em nossa opinião a projeção está devidamente preparada com base nos 

pressupostos. Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimen-
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tos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais serão 

provavelmente diferentes dos previstos, e as variações deverão ser material-

mente relevantes”. Em síntese, este relatório, da sociedade de revisores ofici-

ais de contas, vem demonstrar toda a normalidade, (permitam-me a expressão) 

do funcionamento em termos contabilísticos e financeiros da Câmara Municipal 

de Vimioso”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel João Ratão Português. Dis-

se: “Queria fazer algumas considerações relativamente à época em que vive-

mos. Terminamos o mandato anterior no meio da pandemia, iniciamos este 

mandato tal como se vê, a mesma coisa. Sinceramente, nunca pensei que uma 

coisa vinda da China durasse tanto! Ainda não se vê a luz ao fundo do túnel, 

mas vamos ver, com a vacinação, com os cuidados de todos, cuidados redo-

brados e até com o cansaço do vírus, esperemos que no próximo Natal este-

jamos melhor. Em termos políticos é a primeira sessão ordinária da assembleia 

municipal. Saímos de um processo eleitoral com uma vitória robusta, enfim di-

go do Senhor Presidente da Câmara e da sua equipa. Mas como dizia o slogan 

de campanha quanto maior a vitória maiores serão as responsabilidades. Lem-

bro-me que só uma vez é que isto tinha acontecido uma vitória assim que foi o 

PSD, o mesmo partido, já lá vão alguns anos. E também não sei se lembram 

das eleições seguintes o PSD de quatro vereadores passou para um, portanto 

a responsabilidade tem muito a ver com isto. A responsabilidade é portanto dos 

membros da câmara, incluindo a senhora Vereadora do Partido Socialista que 

não está aqui hoje, porque fazendo as contas é o membro da câmara que re-

presenta mais eleitores, portanto representa toda a gente que votou no Partido 

Socialista. Dessas eleições saíram os órgãos que tomaram posse. Regozijo-me 

por ver aqui uma mescla de juventude e experiência, nalguns casos acumulam 

jovens com experiência. Por falar em juventude é um reparo que quero fazer, 

durante a campanha eleitoral li numa publicação de uma juventude partidária 

que dizia assim; vamos ganhar para bem da democracia, ora bem a democra-

cia não se mete nisso, a democracia não tem a ver com resultados mas sim 

com regras. Se o Partido Socialista tem ganho era uma vitória em democracia, 

ganhou o PSD também é uma vitória em democracia, o José Manuel ganhou 
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em Vimioso é uma vitória em democracia, desde que as regras sejam cumpri-

das a democracia ganha sempre. E para concluir queria fazer um apelo aos 

representantes locais dos nossos partidos. Os representantes locais devem 

também fazer chegar, recomendações, conhecimento, porque às vezes saem 

publicações, saem leis e não se adequam, são extemporâneas, parecem bem 

a nível nacional mas depois a cada região não se adequam muito bem. Sou 

professor e às vezes leio algumas coisas sobre ensino, e digo assim muito bem 

é muito bonito mas a pessoa que escreveu isto nunca deu aulas. Há pessoas 

que vão para a política que saem das universidades, vão subindo e chegam ao 

parlamento sem nunca porem um pé na rua, são essas pessoas que fazem as 

leis que redigem as leis portanto devem estar bem informadas, e são as estru-

turas locais que através dos deputados eleitos devem fazer chegar esse co-

nhecimento. Lembro-me de alguma leis com que não concordo, acho estranho, 

por exemplo, um jovem agricultor para se candidatar a jovem agricultor não 

pode ter nada, mas se não tiver nada também não pode. Nós que estamos 

num meio rural os tractoristas a cada passo estão ameaçados, umas vezes é 

preciso o pirilampo como se o pirilampo soldasse a segurança do trator, nal-

gumas estradas é preciso levar a luz ligada, noutras estradas ao lado já não é 

preciso. Outro exemplo, na minha freguesia neste último ato eleitoral, toda a 

gente votou e o Fernando sabe disso, no entanto a abstenção é enorme, há 

leis que deviam ser mais bem pensadas. Concluo desejando um bom Natal 

para todos vocês e para as vossas famílias”.---------------------------------------------- 

------- Ponto três) – PERÍODO PÓS ORDEM DO DIA. ---------------------------------

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

“Antes de dar por terminada esta sessão quero desejar a todos e todas um 

Santo e Feliz Natal junto das vossas famílias, desejar-vos tudo de bom e que o 

ano de dois mil e vinte e dois seja melhor que este em alguns aspectos pelo 

menos a nível de saúde. Desejando a todos muita saúde, muita paz e muito 

sucesso a nível profissional, pessoal e também a nível familiar. Um santo Natal 

para todos”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

da pela Mesa da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------- 
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O Presidente da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 

 

 


