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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VINHAIS 

 

MUNICÍPIO DE VINHAIS 

 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada em 2018/06/27 

  

Aos vinte e sete dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de Vinhais, no 

Auditório do Centro Cultural, às quinze horas, foi declarada aberta a terceira sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, cuja Mesa foi constituída da forma seguinte: ---------------------------------- 

 

 

A Mesa ficou assim constituída: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

PRESIDENTE: Horácio Domingos Afonso; ----------------------------------------------------- 

1.º SECRETÁRIO: Maria de Lourdes de Freitas;------------------------------------------------ 

2.º SECRETÁRIO: Eduardo Manuel Martins Rodrigues.-------------------------------------- 

 

PRESENÇAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA, ELEITOS PELO PARTIDO SOCIALISTA:  

António Vicente Morais, João Carlos Barreira Vila, Amável de Jesus Rodrigues, Franclim do 

Nascimento Serafim, José Urbino Alves, Marcos Miguel Ventura Pimentel, Luís António Bebião 

Pires, Miguel António Fernandes, Adelino dos Santos Fernandes, Amauri dos Santos Morais, 

Maria Matilde Afonso de Carvalho Barreira, Duarte Nuno Pires, Zélia de Fátima Libório Pires 

Diegues, Ana Maria Martins Rodrigues, Nuno Alexandre Barreira Santos. --------------------------- 

 

 

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA, ELEITOS PELA COLIGAÇÃO “É 

TEMPO DE MUDAR” PPD/PSD.CDS-PP. ------------------------------------------------------------- 

Ramiro António Lopes, António Alberto Reis, José Gonçalves Afonso, Carlos Augusto Caseiro, 

Sónia de Fátima da Graça Afonso Paçó, Marco Alexandre Maciel Costa, Fernando Jorge Afonso 
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Gonçalves, Eduardo André Martins Gonçalves, Manuel Carlos Fonseca dos Reis e Manuel 

Gilberto Afonso Lousada.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA, ELEITA PELO GRUPO DE CIDADÃOS 

ELEITORES “O NOSSO PARTIDO SÃO AS PESSOAS” – NPP. ------------------------------- 

Raquel Filomena Moreira Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------- 

 

MEMBROS ELEITOS PELO PARTIDO SOCIALISTA: ------------------------------------------- 

José Carlos Claro, Francisco José Nunes Cunha, Maria Glória Pires Cruz Veleda, José Humberto 

Martins, Iria da Conceição Fernandes Batanete Maldonado, Salvador dos Santos Marques, Juliana 

Correia Germano, Sandra Edite Jorge Vaz, Domingos Augusto Fernandes, Rui Virgílio Cunha 

Madureira e Marlene Nunes Barreira em substituição de José Maria Ribas. --------------------------- 

 

MEMBROS ELEITOS PELA COLIGAÇÃO “É TEMPO DE MUDAR” PPD/PSD.CDS-PP.  

Pedro Nuno Aboim Pinto, Daniel Jorge Fernandes do Vale, Ana João Gonçalves Augusto Alves, 

António Manuel São Vicente, Carla Sofia Pires Tavares, Francisco Gilberto Bernardes, Diana 

Sofia da Costa, José Augusto Pinheiro, Luís Filipe Pires Morais, Carlos Dinis Mateus Fornos, 

Carla Patrícia Morais Afonso, Carlos Miguel Coelho Pereira, Carla Eufémia Ferreira do 

Sacramento em substituição de Sílvia Maria Gonçalves do Vale.---------------------------------------- 

 

Verificada que foi a existência de quórum, procedeu-se ao início da sessão, cuja ordem de trabalhos 

era do teor seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 - Período de Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------- 

 

2 - Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 – Apreciação e votação da Ata da Sessão Anterior;------------------------------------------------ 

2.2 - Leitura resumida do expediente; -------------------------------------------------------------------- 

2.3 - Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade municipal; -- 

2.4 - Período de intervenções;------------------------------------------------------------------------------- 

2.5 – Contas Consolidadas – Município de Vinhais/Empresa Municipal Proruris, EM; ------- 

2.6 – Regulamento “Cartão Municipal Sénior”; -------------------------------------------------------- 

2.7 – Resíduos do Nordeste – Empresa Intermunicipal – Designação de Fiscal Único; -------- 

2.8 - 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa e 1.ª Revisão  

        ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------------------------------- 
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3 - Período reservado ao público. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------- 

 

Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 

concedeu um lapso de tempo, para inscrição dos Senhores Deputados que manifestassem vontade 

de intervir, tendo demonstrado essa intenção os Senhores Deputados: --------------------------------- 

 

- Francisco José Nunes Cunha; ------------------------------------------------------------------------------- 

- Maria Matilde Afonso de Carvalho Barreira; ------------------------------------------------------------- 

- Maria Glória Pires Cruz Veleda; --------------------------------------------------------------------------- 

- Rui Virgílio da Cunha Madureira;  

- Marcos Miguel Ventura Pimentel; ------------------------------------------------------------------------- 

- Pedro Nuno Aboim Pinto; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Franclim do Nascimento Serafim. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Concedida a palavra aos Senhores Deputados inscritos, alguns, apresentaram intervenções, cujos 

originais se encontram arquivados nos serviços adstritos à Assembleia Municipal, na Câmara 

Municipal, para eventuais consultas dos interessados.----------------------------------------------------- 

 

- Francisco José Nunes Cunha, assunto “Feira de Oeiras e de Santarém” e agradecimento pela 

colocação de um PT junto à Adega de Rebordelo; -------------------------------------------------------- 

 

- Maria Matilde Afonso de Carvalho Barreira, assunto “Atribuição de manuais escolares aos alunos 

do Concelho de Vinhais, desde o 7.º ano até ao 12.º ano de escolaridade”; ---------------------------- 

 

- Maria Glória Pires Cruz Veleda, assunto “Esclarecimento sobre o Encontro Regional de CPCJ 

em Vinhais”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Rui Virgílio da Cunha Madureira, assunto “Valoração das atividades desenvolvidas no Concelho 

ao longos destes nove meses”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 



Ata n.º 3/2018 de 27 de junho 4 

- Marcos Miguel Ventura Pimentel, assunto “Parabenizar a Câmara Municipal pela colocação de 

um PT junto à Adega do Rabaçal em Rebordelo”; -------------------------------------------------------- 

 

- Pedro Nuno Aboim Pinto, assunto “Felicitações por algumas ações que tiveram as Juntas de 

Freguesia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- Franclim do Nascimento Serafim, assunto “Agradecimento à Câmara Municipal, pelo apoio 

prestado, para que a Feira de Produtos da Terra em Ervedosa fosse um sucesso e comunicar a 

criação de equipa de sapadores por parte da Junta de Freguesia em conjunto com a Junta de 

Freguesia da União de Freguesias de Curopos e Vale de Janeiro”.-------------------------------------- 

 

 

Seguidamente foi concedida a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, que iniciou por 

cumprimentar todos os presentes, e relativamente às intervenções proferidas, disse o seguinte: --- 

 

 

- “Feira de Oeiras e Santarém”, disse que a visita não se tinha realizado, porque havia poucos 

interessados, quanto à colocação do PT, junto à Adega do Rabaçal, o mesmo destina-se a resolver 

vários problemas que ali existiam; --------------------------------------------------------------------------- 

- “Atribuição de manuais escolares”,  tinha a certeza que tinha sido uma medida muito importante 

para as famílias do Concelho, bem como um incentivo para que outros alunos venham frequentar 

a escola de Vinhais; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- “Encontro Regional de CPCJ”, foi muito importante para o Concelho e para todos nós, que o 

Encontro Regional de CPCJ, fosse realizado em Vinhais, no entanto a entidade em causa não podia 

nem devia, ser politizada; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- “Valoração das atividades desenvolvidas”, a questão da interioridade era uma questão que todos 

conheciam, tinham é que ser tomadas medidas a sério; --------------------------------------------------- 

- “Felicitar as Juntas de Freguesia”, felicitar a Junta de Freguesia de Ervedosa, pela realização da 

Feira dos Produtos da Terra, e a de Vinhais, pela realização do São João, mas também agradecer 

a todas as pessoas que contribuíram para que estes eventos tivessem sido um sucesso.-------------- 

- “Criação de Equipa de Sapadores”, felicitar a criação destas equipas de sapadores, e com certeza 

que terão todo o apoio da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------- 
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2 - ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR.----------------------- 

 

Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, para questionar os 

Senhores Deputados se pretendiam fazer alguma inscrição relativamente ao ponto em discussão, 

não tendo sido manifestada qualquer intenção. ------------------------------------------------------------ 

 

Seguidamente a ata foi sujeita a votação e aprovada por maioria com as abstenções dos Senhores 

Deputados, Francisco José Nunes Cunha, Domingos Augusto Fernandes, Carla Sofia Pires Tavares 

e Pedro Nuno Aboim Pinto, motivadas por não terem estado presentes na reunião em causa. ------ 

 

 

 

2.2 - LEITURA RESUMIDA DO EXPEDIENTE. ----------------------------------------------------- 

 

Neste ponto da Ordem de Trabalhos, usou da palavra o 1.º Secretário da Mesa da Assembleia, para 

dar conhecimento da correspondência recebida, no período que medeia entre a última sessão desta 

Assembleia e esta, dizendo que, a mesma se encontra disponível para consulta, nos serviços de 

apoio a esta Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2.3 – INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA 

DA ATIVIDADE MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Exmo. Senhor --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ------------------------------------------------------------- 

Senhores Secretários da Mesa -------------------------------------------------------------------------------- 

Senhores Vereadores Presentes ------------------------------------------------------------------------------ 

Senhoras e Senhores Presidentes de Junta e União de Freguesias e demais Senhoras e Senhores 

Deputados Municipais ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Minhas Senhoras e Meus Senhores -------------------------------------------------------------------------- 

 
Antes de me referir aos pontos que fazem parte desta sessão da Assembleia Municipal, e porque 

os dias de calor, o cheiro e a intensidade do Verão finalmente apareceram, em que os trabalhos a 
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nível agrícola assumem um papel ainda mais importante, queria referir-me aos flagelos que 

normalmente estão mais associados a esta época do ano, que são os incêndios. ---------------------- 

 

Como todos sabemos, o ano anterior teve consequências trágicas para o nosso País, felizmente a 

nossa região e principalmente o nosso concelho passou ao lado desse flagelo. ----------------------- 

 

Mas tal como na vida, também nos incêndios, a palavra nunca não a devemos pronunciar porque 

o dia de amanhã é sempre uma incerteza.------------------------------------------------------------------- 

 

Mas claro que podemos trabalhar, podemos pensar em estratégias que nos ajudem, que sirvam para 

prevenir. Daí a apresentação que foi feita no dia 30 de maio do Dispositivo Municipal de Combate 

aos Incêndios, em que marcou presença o senhor Secretário de Estado da Proteção Civil. Mas mais 

importante que a apresentação deste dispositivo, foi a criação das Unidades Locais de Proteção 

Civil, bem como a apresentação das Aldeias Seguras Pessoas Seguras.-------------------------------- 

 

Com estes dois programas em que este concelho foi pioneiro, e isso sim deveria ser relevado por 

todos, mais do que questionar, provavelmente por desconhecimento, aquilo que alguns designam 

ou designaram por protocolos ou por falta deles. ---------------------------------------------------------- 

 

Pois bem o protocolo, os cumprimentos foram dados, mas mais importante, mais fundamental, foi 

que com o apoio das Juntas de Freguesia, com os voluntários que conseguiram arranjar e a quem 

eu muito agradeço, é possível criar melhores condições para que, em conjunto, com todas as outras 

forças da proteção civil, protejam o nosso concelho e sobretudo as nossas populações.------------- 

 

Tal como referi nesse dia, a Câmara Municipal irá pagar o seguro para esses voluntários das 

unidades locais, porque entendemos que aqueles que vão ajudar os outros, que vão proteger os 

outros, têm que ter no mínimo algo que os proteja a eles.------------------------------------------------ 

Mas mesmo com todos estes meios, precisamos de ser todos a ter a consciência que em caso de 

incêndios, tal como qualquer outra catástrofe, todos podemos, todos devemos, todos temos a 

obrigação de colaborar.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deixo-vos este pedido, da nossa parte tudo faremos para que nada falte, mas oxalá que todos estes 

meios, todos estes esforços não sejam necessários é este o meu e tenho a certeza o vosso desejo. - 
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Queria deixar nesta Assembleia também uma palavra para o XII Encontro de Gerações que vai 

acontecer no próximo domingo e também aqui espero que o S. Pedro nos ajude mas não será pela 

chuva ou por qualquer outro fator climatérico que este dia deixará de ser um dia já marcante na 

vida das pessoas deste concelho.------------------------------------------------------------------------------ 

Este é verdadeiramente o dia do encontro, do reencontro, das amizades, da saudade, da alegria e 

enfim dos verdadeiros valores que norteiam a nossa gente. Pois bem sendo o 1º encontro enquanto 

Presidente da Câmara e pelos valores que atrás referi, queria deixar uma palavra de agradecimento, 

de reconhecimento por quem teve a ideia deste dia e por todos aqueles e são muitos que ao longo 

destes anos fizeram aquela que é a mais importante obra que todos nós podemos “inaugurar” no 

primeiro domingo de julho.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pode haver frio, calor, pode haver fumo, podem as sardinhas não ser as melhores, mas o mais 

importante, o mais fundamental está sempre presente nesse dia. Bem hajam todos aqueles que 

fazem desse dia um dia único.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se esta é a “obra” principal como atrás referi, todas as outras que consideramos fundamentais para 

o nosso concelho não as esquecemos, algumas delas estão já em execução e outras em breve irão 

ser iniciadas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Como já sabem a estrada de Travanca está praticamente concluída, a do Pinheiro está a decorrer, 

o arranjo da entrada da zona industrial já está a decorrer, brevemente ainda na 1ª quinzena de julho 

irá iniciar-se a ligação do Bairro da Ucha à rotunda do Fumeiro. Mas também obras de saneamento 

se encontram praticamente concluídas como é o caso de Lagarelhos e de Seixas. ------------------- 

 

Uma palavra também para os vários trabalhos que estão a ser feitos pelas Juntas de Freguesia em 

que a limpeza de caminhos atinge uma importância extrema como todos sabemos, daí também a 

iniciativa que tivemos de transferir verbas paras as Juntas de Freguesia que além de facilitar estes 

trabalhos, é também importante em termos económicos para todos aqueles que se dedicam a estes 

trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Claro que queremos mais, por isso temos e vamos continuar a fazer diligências junto do poder 

central, junto do nosso governo, para que obras que são estruturantes, se tornem uma realidade.-- 
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Como sempre entendi que mais do que falar é preciso fazer, mais do que prometer é importante 

acontecer, reservo-me para no momento oportuno e quando a realidade já for um caminho aberto 

de me pronunciar sobre elas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mas não podia deixar de referir a esta Assembleia a medida aprovada na última reunião de Câmara 

em que os manuais escolares serão gratuitos para todos os níveis de ensino, para todos os alunos 

que estudam no nosso concelho. Tenho a certeza que todos reconhecem que esta medida é 

importantíssima para as famílias, mas serve também de alavancagem para que os nossos alunos 

frequentem a escola neste concelho e outros que eventualmente estão fora regressem.-------------- 

 

Esta é estou certo também uma “grande obra”, isto para dizer que muitas vezes com pequenos 

passos atinge-se uma grande distância.---------------------------------------------------------------------- 

 

Nos pontos que não fazem parte da ordem do dia mas que poderão fazer parte desta Assembleia 

queria referir a questão do matadouro que finalmente se encontra resolvido. Todos reconhecem a 

importância desta estrutura para o nosso concelho e mais do que questionar qualquer estratégia 

que é normal que não seja igual para todos importa que todos percebamos o que está em causa e o 

que está em causa é o produto que deu a conhecer ainda mais este concelho que é o fumeiro. Já o 

disse e repito, tenho a certeza que todos aqueles que ao longo da existência do matadouro a ele 

estiveram ligados fizeram o melhor que puderam e souberam. ------------------------------------------ 

 

Conforme as circunstâncias também nós estamos a fazer aquilo que entendemos que melhor pode 

ajudar aquela empresa. E nisto não deve haver questões políticas, porque todos estamos imbuídos 

do mesmo objetivo e o que é muito negativo, é se não estivermos, o que eu não acredito.---------- 

 

Por fim e porque vem aí uma época de muito trabalho, como no início referi, mas também uma 

época de férias para muitos, deixo o desejo de boas férias para todos vós e claro para as vossas 

famílias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Queria também deixar uma palavra para todos os Vinhaenses que nesta altura de Verão visitam o 

nosso concelho, a sua terra, uma palavra de bem-vindos, que se sintam muito bem, e que disfrutem 

do melhor que tem a sua terra e permitam-me uma palavra especial para os nossos emigrantes que 

a partir de agora e até ao mês de agosto principalmente nos visitam, uma palavra de 

reconhecimento, de agradecimento sobretudo pela forma como vivem e como sentem esta terra. - 
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Quanto à situação financeira é a seguinte: ------------------------------------------------------------------ 

- Dotações Orçamentais – € 855.471,61------------------------------------------------------------ 

- Dotações não Orçamentais – € 673.096,57” ----------------------------------------------------- 

 

 

2.4 - PERÍODO DE INTERVENÇÕES. ----------------------------------------------------------------- 

 

Relativamente a este ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

questionou os Senhores Deputados se pretendiam fazer alguma inscrição, tendo sido demonstrado 

essa intenção por parte dos Senhores Deputados: ---------------------------------------------------------- 

 

- Carla Sofia Pires Tavares; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Francisco Gilberto Bernardes; ------------------------------------------------------------------------------ 

- Ana Maria Martins Rodrigues; ----------------------------------------------------------------------------- 

- Domingos Augusto Fernandes; ----------------------------------------------------------------------------- 

- António Manuel São Vicente; ------------------------------------------------------------------------------ 

- Maria Glória Pires Cruz Veleda. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Concedida a palavra aos Senhores Deputados, alguns, apresentaram intervenções, cujos originais 

se encontram arquivados nos serviços adstritos à Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, 

para eventuais consultas por interessados.------------------------------------------------------------------- 

 

- Carla Sofia Pires Tavares, assunto “Incumprimento das normas legais – falta do envio da 

informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal e Regimento.”; ---------------------- 

 

- Francisco Gilberto Bernardes, assunto “Pedia que houvesse articulação entre a Câmara e a 

Assembleia Municipal, para que os documentos fossem enviados atempadamente”; ---------------- 

 

- Ana Maria Martins Rodrigues, assunto “Agradecimento pela execução da empreitada “Estrada 

Municipal 508 da E.N. 316 a Travanca”; ------------------------------------------------------------------- 

 

- Domingos Augusto Fernandes, assunto “Agradecimento ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal pelo excelente trabalho que tem desenvolvido, ao longo do mandato, no Concelho de 

Vinhais, e que ninguém deveria ser contra os assuntos relacionados com o Matadouro, que tanta 

falta faz ao Concelho”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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- António Manuel São Vicente, assunto “Preocupação com a vespa da galha do castanheiro, 

gostaria de saber qual o valor pago pela Câmara Municipal, nas largadas de parasitoides que foram 

efetuadas no Concelho de Vinhais”; ------------------------------------------------------------------------- 

 

- Maria Glória Pires Cruz Veleda, assunto “Questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

o porquê de não ter cumprimentado individualmente os Bombeiros Voluntários de Vinhais, 

aquando da apresentação do dispositivo municipal no combate aos incêndios florestais.”----------- 

 

Seguidamente foi concedida a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, que 

relativamente às intervenções apresentadas, respetivamente, disse o seguinte: ------------------------ 

 

- “Regimento”, este é um documento que existe na maior parte das Autarquias, e com medidas 

bem mais drásticas. A intenção é que todos os munícipes sejam devidamente esclarecidos quando 

solicitam informações nas Reuniões do Órgão Executivo; ----------------------------------------------- 

- “Articulação da Câmara com os serviços da Assembleia”, os documentos em causa apenas 

necessitavam de ser ratificados, a importância do Matadouro sobrepõe-se a todas as questões 

políticas e a Lei permite a inclusão de assuntos fora da ordem do dia, desde que seja reconhecida 

a sua urgência; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- “Estrada Municipal entre Barracão e Travanca”, era uma obra que bem se justificava, pois estava 

em mau estado de conservação; ------------------------------------------------------------------------------ 

- “Trabalho desenvolvido no Concelho”, homem que sempre falou com o coração, diz aquilo que 

sente, aquilo que pensa e aquilo que faz, talvez seria bom que todos seguíssemos esse caminho;-- 

- “Vespa da galha do castanheiro”, aquilo que se está a fazer no Concelho é em conjunto com a 

Arbórea e o IPB, sendo o IPB a suportar as despesas com as largadas desses parasitoides. No 

entanto a Câmara Municipal estará sempre disponível para ajudar a combater esta praga. ---------- 

- “Cumprimentos aos Bombeiros Voluntários”, disse que cumprimentou todos individualmente 

antes do desenrolar do protocolo, porque sempre os respeitou. ------------------------------------------ 

 

 

Neste ponto da ordem do dia ausentou-se da sala o Senhor Deputado Carlos Miguel Coelho 

Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.5 – CONTAS CONSOLIDADAS – MUNICÍPIO DE VINHAIS/EMPRESA MUNICIPAL 

PRORURIS, EM. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente a consolidação de contas entre o Município de Vinhais e a ProRuris – Empresa 

Municipal de Desenvolvimento Rural de Vinhais, E.M., à data de trinta e um de dezembro de dois 

mil e dezassete, da qual fazem parte os documentos seguintes: ----------------------------------------- 

 

1 – Relatório e parecer do Órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas; ----------- 

2 – Balanço consolidado; ------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – Demonstração de resultados por natureza consolidados; -------------------------------------------- 

4 – Anexo às demonstrações financeiras consolidadas; -------------------------------------------------- 

5 – Relatório de Gestão consolidado;------------------------------------------------------------------------ 

6 – Nota informativa sobre as entidades incluídas ou excluídas de consolidação; -------------------- 

7 – Regras e métodos observados na consolidação. ------------------------------------------------------- 

 

Após discussão do assunto em causa, foi deliberado por maioria e em minuta, com os votos 

favoráveis dos Senhores Deputados da bancada do Partido Socialista, dos Senhores Presidentes 

das Juntas de Freguesia afetos à mesma bancada, e do Senhor Deputado António Manuel São 

Vicente da Coligação “É TEMPO DE MUDAR” PPD/PSD.CDS-PP”, a abstenção dos Senhores 

Deputados da Coligação “É TEMPO DE MUDAR” PPD/PSD.CDS-PP” e dos Senhores 

Presidentes das Juntas de Freguesia afetos à mesma bancada. ------------------------------------------- 

 

A bancada da Coligação “É Tempo de Mudar PPD/PSD.CDS-PP”, apresentou uma declaração de 

voto do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

“A abstenção da nossa bancada, uma vez mais, no que concerne ao assunto Município/Proruris, 

está relacionada com tudo o que temos vindo a mencionar até aqui….Continuamos a verificar 

algumas reservas por parte do ROC, e continuamos a ser confrontados com situações que não são 

resolvidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estranhamente no que concerne ao propósito para a qual foi concebida a empresa municipal, o 

município não quis que isso tivesse sido em conta nestas contas, cingindo-se apenas à gestão e 

operacionalização do Parque Biológico. -------------------------------------------------------------------- 

Conheço várias entidades no âmbito de ação da Proruris, que são autossuficientes, é preciso 

“ensinar a pescar, e não, estar sempre a dar o peixe” Sr. Presidente….não gostaríamos de ver a 

Proruris a levar o rumo que outras entidades levaram.” --------------------------------------------------- 
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Entrou novamente na sala o Senhor Deputado Carlos Miguel Coelho Pereira. ------------------------ 

 

 

2.6 – REGULAMENTO “CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR”. ------------------------------------- 

 

Após audiência dos interessados, foi presente o projeto de Regulamento de “Cartão Municipal 

Sénior”, previamente enviado a todos os Senhores Deputados, por fotocópia. ------------------------ 

 

Solicitou a palavra o Senhor Deputado Pedro Nuno Aboim Pinto, que leu uma intervenção, que se 

encontra arquivada nos serviços adstritos à Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, cujo 

assunto prende-se com o voto contra, por parte da Câmara Municipal para a implementação do 

programa ABEM. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, referiu que este Regulamento incluía uma série de 

valências mais vantajosas que o referido programa, no entanto já tinha sido objeto de discussão 

por parte do Órgão Executivo de vinte e sete de novembro de dois mil e dezassete. ----------------- 

 

Após a sua explicação e não havendo questões acerca do mesmo, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar o referido regulamento. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

2.7 – RESÍDUOS DO NORDESTE – EMPRESA INTERMUNICIPAL – DESIGNAÇÃO DE 

FISCAL ÚNICO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No seguimento da deliberação do Conselho de Administração da Resíduos do Nordeste, E.I.M., 

Sa., aprovada em Assembleia Geral datada de 19 de dezembro de 2017, foi presente a proposta de 

nomeação de Fiscal Único da referida Empresa Intermunicipal, o Revisor Oficial de Contas 

António Fernando Ledo de Matos, para o quinquénio de 2017/2021. ---------------------------------- 

 

Após discussão do assunto em causa, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos do 

n.º 3, do art.º 26.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, conjugada com o art.º 17.º, dos Estatutos 

da Empresa, designar para Fiscal Único da Empresa Intermunicipal Resíduos do Nordeste, E.I.M. 
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Sa., para o quinquénio de 2017/2021, o Revisor Oficial de Contas António Fernando Ledo de 

Matos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

2.8 - 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 

DA DESPESA E 1.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS. ------- 

 

Nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

foi presente para aprovação a 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita do montante de setecentos e 

quatro mil oitocentos e noventa e sete euros e cinquenta e dois cêntimos (704.897,52 €), a 1.ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa, do montante de setecentos e quatro mil oitocentos e noventa e 

sete euros e cinquenta e dois cêntimos (704.897,52 €) e a 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos, do valor de trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e dois euros e 

cinquenta e dois cêntimos (355.842,52 €). ----------------------------------------------------------------- 

 

Solicitou a palavra o Senhor Deputado Pedro Nuno Aboim Pinto, para felicitar o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, pelo valor do IVA reembolsado, no entanto questionou se foi feito sob a 

alçada da Câmara Municipal ou se tinha sido por uma entidade externa, quais os custos. ----------- 

 

Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que foi uma entidade externa, 

no entanto o valor a pagar não podia ser superior a vinte e cinco mil euros (25.000,00 €). ---------- 

 

Após a sua explicação, os documentos em causa foram aprovados por maioria, com os votos 

favoráveis dos Senhores Deputados da bancada do Partido Socialista, dos Senhores Presidentes 

das Juntas de Freguesia afetos à mesma bancada, dos Senhores Presidentes da Junta de Freguesia 

de Vila Boa e de Agrochão e do Senhor Deputado Carlos Dinis Mateus Fornos da Coligação “É 

TEMPO DE MUDAR” PPD/PSD.CDS-PP”, a abstenção dos Senhores Deputados da Coligação 

“É TEMPO DE MUDAR” PPD/PSD.CDS-PP” e dos restantes Senhores Presidentes das Juntas de 

Freguesia afetos à mesma bancada. -------------------------------------------------------------------------- 

 

A bancada da Coligação “É Tempo de Mudar PPD/PSD.CDS-PP”, apresentou uma declaração de 

voto do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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“Embora se reconheça a importância do reembolso do IVA, a abstenção da Coligação “É tempo 

de Mudar”, vai ao encontro dos motivos que nos levaram, em sessões anteriores, a votar do mesmo 

modo no orçamento.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

3 - PERÍODO RESERVADO AO PÚBLICO. ---------------------------------------------------------- 

 

Neste ponto da ordem de trabalhos manifestou intenção de intervir o Senhor Carlos Manuel Reis, 

que após lhe ter sido concedida a palavra relatou o historial do caso Apolónia, onde a Câmara 

Municipal foi condenada a indemnizar aquela Sociedade no valor de cento e setenta e um mil euros 

(171.000,00 €), causando um desfalque nos cofres do Município. -------------------------------------- 

Seguidamente questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal no sentido de saber se já tinha 

encetado alguma diligência para exercer o direito de regresso dessa importância contra o anterior 

Presidente da Câmara, uma vez que extravasou os seus poderes, e o dinheiro é de todos nós. ------ 

 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, esclareceu que não estava devidamente elucidado 

sobre este assunto, mas se assim o pretendesse poder-lhe-ia dar uma resposta por escrito se assim 

o desejasse. No entanto, disse que devia existir algum cuidado com aquilo que se afirma, sobretudo 

quando se aplicam termos como “desfalque”, não lhe parecia correto colocarem-se em causa 

pessoas e Instituições da forma como o fez. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ASSUNTOS NÃO INCLUIDOS NA ORDEM DO DIA 

 

Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, para dizer que, conforme 

lhe tinha comunicado previamente no início desta sessão, tinham sido apresentados três assuntos 

para serem discutidos fora da Ordem de Trabalhos. Nestes, solicitou ao abrigo do n.º 2, do art.º 

50.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, reconhecimento da urgência da deliberação 

imediata sobre os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------- 

 

1 - Transformação da Sociedade Carnes de Vinhais em Empresa Municipal – Ratificação da 

Escritura e respetivos Estatutos; ------------------------------------------------------------------------------ 

2 - Designação de Fiscal Único, na referida Empresa Municipal. --------------------------------------- 
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3 - Moção – Política de Ordenamento do Território para a Próxima Década (PNPOT) 

Conectividade Interna e Externa. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1 - TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE CARNES DE VINHAIS EM EMPRESA 

MUNICIPAL – RATIFICAÇÃO DA ESCRITURA E RESPETIVOS ESTATUTOS. -------- 

 

Usou da palavra o Senhor Deputado Pedro Nuno Aboim Pinto, para dizer que relativamente ao 

pedido de agendamento deste assunto, era sério demais para ser integrado em cima do joelho, 

deviam ponderar pelo menos o estudo do mesmo. --------------------------------------------------------- 

 

Solicitou também a palavra o Senhor Deputado Franclim do Nascimento Serafim que iniciou por 

cumprimentar todos os presentes e disse que confiava em todos os Senhores Vereadores da Câmara 

Municipal que tinham aprovado este assunto, era um assunto muito urgente, que devia também ser 

aprovado pela Assembleia Municipal, para bem do Concelho de Vinhais. ---------------------------- 

 

Colocada a urgência da discussão e deliberação deste assunto à consideração do Plenário, a mesma 

foi chumbada com treze votos contra dos Senhores Deputados da bancada da Coligação “É 

TEMPO DE MUDAR” PPD/PSD.CDS-PP” e sete Presidentes de Junta de Freguesia afetos à 

mesma bancada, e trinta e dois votos a favor dos restantes Senhores Deputados e Presidentes de 

Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atendendo que se tornava necessária a maioria de dois terços, não foi reconhecida a urgência da 

discussão e deliberação sobre o assunto em causa. -------------------------------------------------------- 

 

De seguida o Senhor Deputado Pedro Nuno Aboim Pinto, ditou para a ata uma declaração de voto  

do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

“O voto da Coligação É tempo de Mudar, vai no sentido de votar contra esta aprovação do assunto, 

uma vez que como o Senhor Presidente da Assembleia disse várias vezes, também para responder 

aqui um bocadinho ao Senhor Presidente da Junta Senhor Franclim, que uma coisa é competência 

aquando das reuniões da Câmara, e aí os Vereadores votaram todos a favor, nada contra, outra 

coisa é competência a nível da Assembleia Municipal, eu pessoalmente, gostaria de ver isto 

aprovado numa outra reunião extraordinária, deem-me é tempo para estudar isto.” ------------------ 
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2 - DESIGNAÇÃO DE FISCAL ÚNICO, NA REFERIDA EMPRESA MUNICIPAL. ------- 

 

Foi reconhecida por maioria, com cinquenta votos a favor e uma abstenção do Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia da União de Freguesia de Nunes e Ousilhão, a urgência imediata da 

deliberação deste assunto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

3 - MOÇÃO – POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO PARA A PRÓXIMA 

DÉCADA (PNPOT) – CONECTIVIDADE INTERNA E EXTERNA. ---------------------------- 

 

Foi reconhecida, por unanimidade, a urgência da deliberação sobre este assunto, pelo que se passou 

à sua discussão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente a moção do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------- 

 

“Considerando que: o reforço da conectividade interna e externa é um dos instrumentos 

primordiais do sistema territorial e desenvolvimento económico, a Assembleia Municipal de 

Vinhais entende como prioritário na opção estratégica do desenvolvimento territorial, o 

prolongamento a norte do IP2, partindo de Macedo de Cavaleiros, servindo o concelho de Vinhais, 

que se encontra sem qualquer via rápida internacional. --------------------------------------------------- 

 

Sem prejuízo da ligação a Bragança que é uma prioridade também para Vinhais, como assumido 

em todas as instâncias, entendemos também, que é crucial a progressão do IP2 através de Vinhais, 

passando pela Moimenta até ao Município de A Gudiña (Espanha) ligando à A52 (Autovia das 

Rias Baixas) e á estação do AVE (Alta Velocidad Española) Portas da Galiza, também em A 

Gudiña, pelo que ainda mais se justifica o nosso entendimento. ----------------------------------------- 

Atendendo a que: estamos num território de baixa densidade populacional e numa região 

economicamente frágil, não faz sentido, que a fronteira Nordeste de Trás-Os-Montes fique com 

quatro acessos a Espanha e à Europa, e cerca de ¾ do território de fronteira da nossa região fique 

sem qualquer ligação a Espanha. ----------------------------------------------------------------------------- 

Assim entendemos que deverá ser incluído na discussão pública do PNPOT esta proposta, que 

mais do que razoável, defende a coesão territorial, a descentralização, contribuindo dessa forma 
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para um abrandar de perda demográfica, para a fixação de população e empresas nos Municípios 

economicamente mais débeis. -------------------------------------------------------------------------------- 

Apelamos para uma decisão racional que vá ao encontro de um plano de investimentos que seja 

justo para a região, que dignifique a sua população e os seus anseios. --------------------------------- 

 

Assim a Assembleia Municipal de Vinhais, delibera: ---------------------------------------------------- 

- Deverá ser incluído na discussão pública do PNPOT a proposta da progressão do IP2 

através de Vinhais, passando pela Moimenta até ao Município de A Gudiña (Espanha) 

ligando à A52 (Autovia das Rias Baixas) e á estação do AVE (Alta Velocidad Española) 

Portas da Galiza, também na A Gudiña; ---------------------------------------------------------------- 

 

Mais delibera enviar esta moção para: ------------------------------------------------------------------- 

- Sua Excelência Sr. Primeiro-ministro; ----------------------------------------------------------------- 

- Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal; --------------------------------------- 

- CIM – TM; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Grupos Parlamentares; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Ministério do Planeamento e Infraestruturas; --------------------------------------------------------- 

- Comunicação social.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Após discussão da presente moção, foi aprovada por unanimidade e em minuta. -------------------- 

 

 

 

E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, declarou encerrada 

a sessão, eram dezanove horas, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. ----------------------- 

 


