
Ata n.º 4/2018 de 27 de setembro 1 

      

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VINHAIS 

 

MUNICÍPIO DE VINHAIS 

 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada em 2018/09/27 

  

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

Auditório do Centro Cultural, às quinze horas, foi declarada aberta a quarta 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: José Carlos Claro.------------------------------------------------------------- 

 

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, Marcelo Lopes Esteves com poderes delegados de Eduardo André Martins Gonçalves, 

Manuel Carlos Fonseca dos Reis e Manuel Gilberto Afonso Lousada.--------------------------------- 

 

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

Eduardo Manuel Martins Rodrigues, Francisco José Nunes Cunha, Rui Virgílio Cunha Madureira 

em substituição de Maria Glória Pires Cruz Veleda, Marlene Nunes Barreira em substituição de 

José Maria Ribas, José Humberto Martins, Iria da Conceição Fernandes Batanete Maldonado, 

Salvador dos Santos Marques, Juliana Correia Germano, Sandra Edite Jorge Vaz, Domingos 

Augusto Fernandes e Américo Jaime Afonso Pereira. ---------------------------------------------------- 

 

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

Pedro Nuno Aboim Pinto, Ana João Gonçalves Augusto Alves, António Manuel São Vicente, 

Carlos Manuel Reis em substituição de 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, Sílvia Maria Gonçalves do 

Vale.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Deputado Daniel Jorge Fernandes do Vale, faltou pedindo substituição, o que foi 

deferido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Faltou a Senhora Deputada Raquel Filomena Moreira Gonçalves. -------------------------------------- 

 

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 – Projeto de Alteração ao Regulamento de Apoio aos Estratos Sociais Mais 

Desfavorecidos; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.6 - IMI – Aprovação de taxas; --------------------------------------------------------------------------- 

2.7 – PESSOAL: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

         2.7.1 – 3.ª Alteração ao Mapa de Pessoal;------------------------------------------------------- 

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

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

2.9 - Designação de Fiscal Único, na Sociedade Carnes de Vinhais; ------------------------------- 

2.10 - Informação  sobre  a  situação  económica  e   financeira referente  ao 1.º semestre de 

2018: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        2.10.1 – Município de Vinhais; ----------------------------------------------------------------------- 

        2.10.2 – Empresa Municipal ProRuris, EM. ------------------------------------------------------ 

 
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 tempo para inscrição dos Senhores Deputados, que manifestassem vontade de intervir, 

tendo demonstrado essa intenção os Senhores Deputados: ----------------------------------------------- 

 

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

- Rui Virgílio da Cunha Madureira; -------------------------------------------------------------------------- 

- José Humberto Martins; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Salvador dos Santos Marques. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Foi concedida a palavra aos Senhores Deputados inscritos, e por ordem de inscrição: -------------- 

 

A Senhora Deputada Maria Matilde Afonso de Carvalho Barreira felicitou a Câmara Municipal 

pela atribuição de manuais, a todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Vinhais, bem como 

atribuição de outros benefícios escolares, que muito economizam as famílias do Concelho.-------- 
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O Senhor Deputado Rui Virgílio da Cunha Madureira felicitou a Câmara Municipal pelo enorme 

sucesso que foi a II Bienal de Lima Barreto, que decorreu neste Centro Cultural, acontecimento 

de grande relevo cultural.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Deputado José Humberto Martins parabenizou o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal pelo contributo que prestou para a abertura da Unidade de Cuidados Continuados, e 

declarou que na qualidade de Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Vinhais, estará sempre disponível para ajudar todas as Instituições de Idosos.--------------------- 

 

O Senhor Deputado Salvador dos Santos Marques agradeceu à Câmara Municipal pelos trabalhos 

desenvolvidos na beneficiação do troço da estrada entre Contim e Pinheiro Velho e o Cruzamento 

de Zido a Travanca, bem como pela alteração que foi feita ao Regulamento de Apoios Sociais aos 

Estratos Mais Desfavorecidos. Salientou que a abertura da Unidade de Cuidados Continuados se 

deve ao Partido Socialista, e não a outros.------------------------------------------------------------------- 

 

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

cumprimentar todos os presentes, e agradeceu as intervenções proferidas, dizendo que todas elas 

eram bastante pertinentes e importantes, com as quais se congratulava, salientando que todos 

reconhecerão a importância dos apoios sociais, realçando a importância dos temas que elas 

traduziam. Por fim, referiu-se à importância do Matadouro para o Concelho. ------------------------- 

 

 

 
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, 

tendo manifestado intenção de intervir os Senhores Deputados: ---------------------------------------- 

 

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

- Marcos Miguel Ventura Pimentel. ------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Deputado Pedro Nuno Aboim Pinto, fez uma intervenção com as seguintes críticas e 

várias sugestões: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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“Exmo. Sr. Presidente da Mesa da AM, na sessão anterior desta AM, a bancada da coligação 

PSD/CDS “É Tempo de Mudar”, através do Deputado Daniel fez-vos chegar algumas 

preocupações no que à ata concerne, devido ao fato de a mesma não apresentar as intervenções, 

apenas o assunto das mesmas, dos deputados municipais. ----------------------------------------------- 

Após a sua explicação, a qual agradecemos, decidimos votar favoravelmente, pois como referiu, 

as intervenções em causa encontrar-se-iam disponíveis para consulta, nos serviços de apoio a esta 

assembleia… contudo nós gostaríamos que as mesmas viessem anexas à ata, dela fazendo parte 

integrante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choca-nos porém ver que haja tratamento diferenciado no que concerne ao conteúdo que se faz 

constar das atas, certamente que não propositadamente, mas a intervenção escrita, bem como todas 

as realizadas, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que não é membro desta AM vem transcrita 

na integra, contudo as intervenções dos membros municipais da mesma, apenas é mencionado o 

assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consideramos essencial as intervenções constarem na ata, não estando os conteúdos das mesmas 

de que nos vale?, quem não possa vir assistir às sessões da AM que impressões tira ao ler esta ata? 

Inclusive as mesmas não estão atualizadas no site da câmara, e esperemos que quando estejam que 

as intervenções estejam anexas.------------------------------------------------------------------------------- 

Não querendo ferir suscetibilidades, quase que parece que querem bloquear a palavra aos 

deputados municipais, independentemente do partido que estejam a representar. Por uma questão 

de transparência, igualdade e CREDIBILIDADE desta AM, os conteúdos das intervenções devem 

ser expostos e de fácil acesso aos interessados que não possam aqui estar presentes.---------------- 

Nesse sentido Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, pretendemos que perante este ilustre órgão 

nos dê a conhecer as razões de facto e de direito, para que as intervenções, dos ilustres membros 

desta Assembleia, deixam de constar, na íntegra, deste notável documento que perdura por tempo 

indeterminado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caso tal não seja feito, pretendemos que quando do envio da “ata” nos seja igualmente remetido, 

em anexo, o suporte áudio de cada uma das sessões da AM.”-------------------------------------------- 

 

O Senhor Deputado Marcos Miguel Ventura Pimentel, usou da palavra, dizendo que na sua 

intervenção no ponto “Antes da Ordem do Dia” na ata da reunião anterior, referiu que o PT iria 

servir o Bairro de Nossa Senhora da Penha de França, que por lapso consta, a Adega do Rabaçal. 

 

Seguidamente a ata foi sujeita a votação, tendo sido aprovada por maioria com os votos favoráveis 

dos Senhores Deputados da bancada do Partido Socialista e dos Senhores Presidentes da Junta e 
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Uniões de Freguesia, afetos aos mesmo Partido, os votos contra dos Senhores Deputados da 

bancada da Coligação “É Tempo De Mudar” PPD/PSD.CDS-PP., e dos Senhores Presidentes das 

Juntas e Uniões de Freguesia afetos à mesma bancada, e as abstenções dos Senhores Deputados 

Sílvia Maria Gonçalves do Vale, Carlos Manuel Reis e Marcelo Lopes Esteves, 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 -------------------------------------------------------------------------- 

 
Esta Assembleia Municipal decorre praticamente na mesma altura em que se inicia também um 

novo ano letivo, uma época sempre de grande expetativa e ansiedade, por vezes quer pra os pais e 

encarregados de educação quer para os alunos. ------------------------------------------------------------ 

Pois este ano o município fez uma aposta ainda mais forte no apoio à educação, no sentido de 

minimizar todos os constrangimentos, principalmente os financeiros que decorrem para as famílias 

do nosso concelho que tem educandos nos vários níveis de ensino. ------------------------------------ 

Todos os investimentos que se fazem são importantes, são fundamentais para o desenvolvimento 

de qualquer concelho, mas sem dúvida que a aposta na educação é um dos mais importantes, dos 
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mais necessários para qualquer região, e é também dos mais justos nos apoios que se podem dar 

às pessoas, porque não há nenhum escrutínio e quem pode ou não pode beneficiar dessa ajuda.--- 

 

Este foi desde há anos um caminho que o município vem fazendo e que nós quisemos reforçar 

ainda mais e é bom que esta Assembleia saiba que o investimento nesta área atinge cerca de 1 

milhão de euros por ano, nos vários apoios que vão dos transportes, às refeições, aos manuais 

escolares, às várias atividades extracurriculares, à componente de apoio à família, ao apoio que é 

dado ao Agrupamento de Escolas, por isso quem governa tem que fazer escolhas, e nós entendemos 

e penso que será comum esse pensamento também aos membros desta Assembleia, que esta é uma 

“obra” essencial, prioritária para as pessoas, em consequência para o nosso concelho.--------------- 

 

Também por isso amanhã irá decorrer aqui neste local a cerimónia de entrega de prémios do mérito 

escolar, que mais não é do que um incentivo, uma motivação extra para os alunos trabalhar ainda 

mais, para que o seu futuro possa ser melhor. -------------------------------------------------------------- 

Claro que se pode fazer ainda mais, é verdade, em tudo podemos fazer sempre mais e nesta área 

apesar do que já se faz, tudo faremos para criar melhores condições ao nível do sistema educativo. 

 

Mudando de tema e de área de intervenção, não podia deixar de, nesta intervenção na Assembleia 

Municipal de me referir à abertura da Unidade de Cuidados Continuados.---------------------------- 

 

Sei bem que alguns dirão ou pensarão, finalmente!-------------------------------------------------------- 

É verdade finalmente, mas já diz o ditado popular, mais vale tarde do que nunca! E também é 

verdade que muitos diziam noutros tempos não muito longínquos, que a Unidade não iria abrir, 

que eram só promessas, dizendo outros que teriam de ser eles a abri-la.-------------------------------- 

 

Pois bem a realidade é que com muito esforço, muito trabalho, de várias instituições, é verdade, 

mas também com grande intervenção da Câmara Municipal quer a nível pessoal, quer a nível 

institucional, ela está a funcionar. E tal como atrás referi em relação à área de ensino, também esta 

é uma “grande obra” para o nosso concelho, e é triste que alguns logo que ela abriu quiseram por 

alguns grãos na engrenagem, quiseram lançar algumas dúvidas.----------------------------------------- 

 

Felizmente foram poucos, porque todos sabem, todos reconhecem a necessidade desta valência ao 

nível da saúde para o nosso concelho e para a nossa região. A outra valência que tem e que é muito 

importante tema ver com os postos de trabalho já criados e com aqueles que ainda podem criar.-- 
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Por isso uma “obra” destas, merece e vai ter uma inauguração brevemente, porque aquilo que se 

entendeu, e bem, é que mais importante do que inaugurar é que ela logo que reunisse todas as 

condições entrasse em funcionamento.----------------------------------------------------------------------- 

 

Queria aqui perante esta Assembleia em meu nome pessoal, e estou certo em nome da Câmara 

Municipal deixar um agradecimento a todos aqueles que de uma forma ou outra contribuíram para 

que aquela estrutura de saúde esteja a funcionar, porque se há mais-valias para o nosso concelho, 

estou certo que todos concordarão que este está no topo.------------------------------------------------- 

 

Queria também nesta minha intervenção fazer uma referência à Feira da Castanha que vai decorrer 

nos próximos dias 19,20 e 21 de outubro. E queria começar por pedir às juntas de freguesia para 

participarem com stands de exposição nesta feira. A vossa presença é fundamental também para o 

sucesso da feira, mas é também uma forma de divulgar a vossa terra e os vossos produtos. -------- 

 

Ao falar desta feira, claro que temos de falar do seu produto âncora – a castanha.-------------------- 

Esta é outra das áreas que o município, como todos sabem, tem feito uma forte aposta, 

principalmente no que diz respeito ao combate às doenças que afetam este produto.----------------- 

Esta aposta é para continuar, a estratégia está bem definida em conjunto com as entidades que 

connosco trabalham no sentido de ajudar no combate às várias doenças, principalmente a vespa da 

galha do castanheiro.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Durante a próxima Feira da Castanha será já apresentado o novo plano de combate para o próximo 

ano em que o apoio em termos financeiros terá que ser ainda maior por parte do município. ------ 

 

Outro ponto que gostava de referir nesta Assembleia é que no mês de outubro será feita para as 

juntas de freguesia a transferência da 2ª tranche das verbas previamente aprovadas tendo em conta 

o protocolo de delegação de competências que foi assinado.--------------------------------------------- 

 

Em relação aos pontos da ordem de trabalhos desta Assembleia queria começar por referir a 

questão do projeto de alteração ao regulamento de apoio aos estratos sociais mais desfavorecidos, 

que depois de terminada a consulta pública e sendo aprovado nesta Assembleia irá melhorar 

significativamente os apoios habitacionais, uma vez que o montante passa de 4.000 para 7.000 

euros, mas também um apoio novo que é criado que tem a ver com o arrendamento habitacional 

para os estratos sociais mais desfavorecidos.---------------------------------------------------------------- 
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Penso que todos concordarão nas vantagens e benefícios que estes dois apoios fazem para famílias 

do nosso concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em relação à aprovação das taxas de IMI, como podem verificar continuamos a propor o mínimo, 

tal como é exigido por lei.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Outro ponto presente a esta Assembleia tem a ver com a transformação da sociedade Carnes de 

Vinhais em Empresa Municipal.------------------------------------------------------------------------------ 

Neste ponto mais do que referir-me ao que se passou na última Assembleia, importa aqui agirmos 

todos de uma forma consciente, responsável e séria, pela importância que esta unidade tem para o 

nosso concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podemos questionar estratégias, podemos questionar opções, mas não podemos, na minha opinião, 

condicionar o futuro desta empresa.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Em relação a outras obras que neste momento decorrem e outras prestes a iniciar não me referi a 

elas por uma razão simples, porque entendo, porque entendemos que aquelas que atrás referi 

merecem ser destacadas em relação a outras, pela sua importância, pelo seu significado, em que o 

âmbito do seu alcance é maior do que muitas outras obras que possamos fazer.----------------------- 

 

Quanto à situação financeira é a seguinte:------------------------------------------------------------------- 

- Dotações Orçamentais – € 906.859,09------------------------------------------------------------ 

- Dotações não Orçamentais – € 558.292,64.” ---------------------------------------------------- 

 

 

 

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: ---------------------------------------------------------- 

 

- Silvia Maria Gonçalves do Vale; --------------------------------------------------------------------------- 

- Carla Patrícia Morais Afonso; ------------------------------------------------------------------------------ 

- Ana João Gonçalves Gomes Augusto; --------------------------------------------------------------------- 

- Rui Virgílio da Cunha Madureira; ------------------------------------------------------------------------- 
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- Francisco Gilberto Bernardes. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Foi concedida a palavra aos Senhores Deputados inscritos, que intervieram pela ordem de 

inscrição: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Deputada Silvia Maria Gonçalves do Vale, usou da palavra para dar os parabéns pela 

iniciativa conjunta da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Vinhais em comemorar o Dia 

da Juventude no passado dia onze de agosto. --------------------------------------------------------------- 

Realçou o evidente despovoamento do nosso Concelho, que nos tira a presença de crianças e 

jovens o qual vem aumentar de ano para ano. -------------------------------------------------------------- 

Considera esse um dos maiores problemas do Concelho, pelo que deve ser uma preocupação do 

executivo e de todos nós. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Questionou o motivo pelo qual o Presidente e Secretário da Junta de Freguesia de Vinhais, tinham 

sido barrados quando tentaram entrar no Complexo das Piscinas para distribuir flyers, referentes à 

atividade, alguns dias antes da mesma, com a intenção de a publicitar. -------------------------------- 

Manifestou preocupação relativamente a uma publicação que apareceu pouco dias depois no seu 

“feed de notícias”, na qual apenas via uma imagem de um balão de ar quente a arder. Ficou chocada 

sobretudo  com a entidade responsável por essa publicação, que neste caso foi o Partido Socialista 

de Vinhais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Imagina que o responsável pela página oficial do Partido Socialista de Vinhais, lhe diria que a 

imagem nada tem a ver com  a atividade de Vinhais. A ser assim, pode dizer-se que “aquela 

semelhança com a realidade é pura coincidência”. -------------------------------------------------------- 

Explícitou que numa análise lógica o administrador da página tinha que estar a referir-se à 

atividade de 11 de agosto de 2018, outra coisa não faria sentido. --------------------------------------- 

Questionou se o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas da 

bancada socialista se reviam nesta publicação, julga adequado dizer que uma imagem vale mais 

que mil palavras. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informou que o balão não descolou no dia 11 de agosto, devido às condições climatéricas adversas 

sentidas nesse dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Deputada Carla Patrícia Morais Afonso felicitou as Juntas e Uniões de Freguesia da 

Coligação, pela implementação do projeto “Médico na Freguesia”, lançou um apelo às restantes 

Juntas e Uniões de Freguesia para aderirem a este projeto, dado a sua importância e impacto 

positivo que está a ter; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Senhora Deputada Ana João Gonçalves Gomes Augusto, iniciou por dizer que mais um ano 

letivo tinha tido o seu início, eram poucos os alunos, mas não era por isso que não deviam ser 

devidamente apoiados. Referia-se ao empréstimo dos manuais escolares, aos alunos do 3.º Ciclo e 

Secundário, já que os restantes eram a cargo do Estado, e ainda alguns destes subsidiados, razão 

pela qual a fatura a pagar por parte do Município rondaria os trinta por cento. ----------------------- 

Por fim referiu-se às condições em que se encontra a Escola Secundária D. Afonso III, que não 

são as mais desejáveis para a prática do ensino quer a nível do inverno quer a nível de verão. ----- 

Finalmente questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal, quantos alunos foram 

beneficiados com manuais escolares e fichas de trabalho, qual o destino a dar-lhes e qual o 

investimento da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Deputado Rui Virgílio da Cunha Madureira, referiu que todos deveriam ser unidos para 

contribuir para um bom desenvolvimento do nosso Concelho, e que todos devem ajudar Vinhais.  

 

O Senhor Deputado Francisco Gilberto Bernardes, manifestou preocupação com a lei que proíbe 

o abate de animais domésticos abandonados, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

se o canil municipal está preparado para recolha destes animais. --------------------------------------- 

 

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que deu explicações e teceu 

considerações sobre as intervenções anteriores, nomeadamente da intervenção da Senhora 

Deputada Sílvia Maria Gonçalves do Vale e comentando que os projetos terão de ser avaliados 

com tempo suficiente, referindo-se à intervenção da Senhora Deputada Carla Patrícia Morais 

Afonso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2.5 – PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE APOIO AOS ESTRATOS 

SOCIAIS MAIS DESFAVORECIDOS. ------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, deu uma breve explicação e salientou as alterações 

introduzidas ao Regulamento de Apoio aos Estratos Sociais Mais Desfavorecidos. ------------------ 

 

Após análise e discussão a alteração ao Regulamento de Apoio aos Estratos Sociais Mais 

Desfavorecidos, foi aprovada por unanimidade e em minuta. -------------------------------------------- 
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O Senhor Deputado Pedro Nuno Aboim Pinto, apresentou uma declaração de voto felicitando os 

Senhores Vereadores da Coligação PSD/CDS “É Tempo de Mudar”, por de certo modo 

impulsionar a alteração deste regulamento, conjuntamente com o Município.------------------------- 

 

 

2.6 - IMI – APROVAÇÃO DE TAXAS. ----------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente uma proposta da Câmara Municipal do teor seguinte: ------------------------------------- 

 

“Prevê o n.º 11, do artigo 112.º, do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis (CIMI), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 

55-B/2004 de 30 de dezembro, 55-A/2010 de 31 de dezembro, 64-B/2011 de 30 de dezembro, 83-

C/2013 de 31 de dezembro, 82-B/2014 de 31 de dezembro, 7-A/2016, de 30 de março, e 42/2016 

de 28 de dezembro, que as taxas do IMI, respeitantes ao ano de 2018, sejam comunicadas à Direção 

Geral dos Impostos, até 31 de dezembro. ------------------------------------------------------------------- 

Assim, e porque a aprovação das referidas taxas, é da competência da Assembleia Municipal por 

proposta da Câmara, proponho que: ------------------------------------------------------------------------- 

 

1 – Sejam aprovadas as taxas constantes do n.º 1, art.º 112.º, do Código do Imposto Municipal 

Sobre Imóveis, na percentagem:------------------------------------------------------------------------------ 

a) Prédios rústicos – 0,8%;-------------------------------------------------------------------------- 

c) Prédios urbanos – 0,3%.-------------------------------------------------------------------------- 

 

2 – Seja aprovada  a  redução  constante  do  art.º  112.º-A,  na  redação  dada  pela   Lei  n.º 7-

A/2016, de 30 de março: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Número de dependentes a cargo Dedução fixa 

1 20.00 € 

2 40.00 € 

3 ou mais 70.00 € 

 

 

Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar as taxas propostas 

do IMI a aplicar no próximo ano. ---------------------------------------------------------------------------- 
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2.7 – PESSOAL: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.7.1 – 3.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL.------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, referiu que esta alteração se prende com a criação de 

um lugar de veterinário com contrato a termo certo, para salvaguardar a inspeção sanitária no 

Matadouro, uma vez que a DGAV, não disponibiliza inspetores para procederem a este tipo de 

inspeções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 3.ª alteração ao Mapa de 

Pessoal do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2.8 - TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE CARNES DE VINHAIS EM EMPRESA 

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

 

Foram novamente presentes, para ratificar, a escritura de transformação da Sociedade Carnes de 

Vinhais em Empresa Municipal a alteração aos Estatutos da Sociedade. ------------------------------ 

 

 

Relativamente a este assunto o Senhor Deputado Pedro Nuno Aboim Pinto, solicitou a palavra 

para apresentar um esclarecimento sobre a última sessão da Assembleia Municipal. ---------------- 

No uso dela disse esclarecer que tendo estado na Reunião de Câmara, esclareceu que o seu grupo 

não tinha votado contra o Matadouro, mas sim, contra a inclusão desse assunto na ordem de 

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

Não aceita que o Município agende um assunto destes à Assembleia Municipal para uma leitura 

de cinco minutos, pois era necessário mais tempo para um estudo que tornasse o voto perfeitamente 

consciente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E o assunto não era urgente, pois só agora se voltou ao tema, ao contrário do que foi mencionado 

no PS VINHAIS, tendo o Senhor Deputado proposto uma reunião extraordinária para debater este 

assunto prescindindo das senhas de presença. -------------------------------------------------------------- 

 

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se dirigiu ao Senhor Deputado 

Pedro Nuno Aboim Pinto, dizendo-lhe que o que se tinha passado na última sessão da Assembleia 

Municipal é que era inaceitável, tendo em atenção a importância deste assunto. --------------------- 
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Disse ainda, que tinha sido verdade que o Senhor Deputado tinha estado presente na Reunião de 

Câmara, e que tinha tomado perfeito conhecimento que o assunto tinha sido aprovado por 

unanimidade, tendo ficado admirado com o sentido de voto utilizado pela bancada da Coligação, 

nesta Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Após análise e discussão dos assuntos em causa, foi deliberado, por unanimidade, ratificar a 

escritura da constituição da Sociedade Carnes de Vinhais, em Empresa Municipal, bem como a 

alteração aos Estatutos da Sociedade. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Seguidamente o Senhor Deputado Pedro Nuno Aboim Pinto, disse apresentar uma declaração de 

voto, esclarecendo que  era inaceitável trazer um assunto desta importância, com uma leitura de 

cinco minutos, o que não permite um voto consciente. --------------------------------------------------- 

 

 

2.9 - DESIGNAÇÃO DE FISCAL ÚNICO, NA SOCIEDADE CARNES DE VINHAIS. ----- 

 

Foi presente nos termos do n.º 3, do art.º 26.º, da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, a proposta da 

Câmara Municipal, no sentido de ser designado para fiscal único da Empresa Carnes de Vinhais, 

Sociedade de Abate e Transformação de Carnes, E.M. Sa., o Revisor de Contas Fernando Peixinho 

& José Lima – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Ld.ª.---------------------------------------- 

 

Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade, nos termos do n.º 3, do art.º 26.º, da 

Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, designar a Sociedade de Revisor de Contas Fernando Peixinho & 

José Lima, para oficial único da Empresa Carnes de Vinhais - Sociedade de Abate e Transformação 

de Carnes, E.M. Sa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2.10 - INFORMAÇÃO  SOBRE  A  SITUAÇÃO  ECONÓMICA  E   FINANCEIRA 

REFERENTE  AO 1.º SEMESTRE DE 2018: ---------------------------------------------------------- 

2.10.1 – MUNICÍPIO DE VINHAIS. --------------------------------------------------------------------- 

 

Nos termos da alínea d), do n.º 2, do art.º 77.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foi presente 

para conhecimento o relatório económico-financeiro do Município de Vinhais, relativo ao primeiro 

semestre do ano de dois mil e dezoito, remetido pelo Revisor Oficial de Contas. -------------------- 
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Seguidamente o Senhor Deputado Pedro Nuno Aboim Pinto solicitou a palavra dizendo que 

gostaria de ser esclarecido, acerca do referido relatório, concretamente:------------------------------- 

 

- pág 2 Imobilizado “As fichas de imobilizado não estão permanentemente atualizadas por forma 

a permitir uma análise completa e fidedigna da fiabilidade da informação sobre esta classe de 

ativos e, ainda, o desempenho financeiro da entidade nesta área.” -------------------------------------- 

 

- pág 4 Existências “Não obstante o Município ter em funcionamento a aplicação de gestão de 

stocks, a qual obriga a que todas as compras passem pela secção de aprovisionamento, permitindo 

o apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, tal não tem uma tradução 

consentânea na relevação contabilística relativa ao apuramento sistemático do custo das matérias 

consumidas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- pág 6 Análise à execução orçamental “Em síntese, verificámos que a execução orçamental global, 

relativa ao período em análise, ficou, aproximadamente, em 33,81% o que nos leva a concluir que 

o nível de execução orçamental está aquém das projeções da despesa e da receita constantes do 

orçamento aprovado para 2018”. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

- pág 7 Análise económica “ De assinalar que, no decurso do primeiro semestre de 2018 a evolução 

da exploração evidenciou uma tendência ligeiramente desfavorável, consubstanciada num 

aumento dos proveitos de 3% enquanto os custos aumentaram 8%” ------------------------------------ 

 

O Senhor Deputado Salvador dos Santos Marques, solicitou então a palavra, dirigindo-se ao 

Senhor Deputado Pedro Nuno Aboim Pinto para dizer que não podia ler só o que lhe interessava; 

as contas eram enviadas ao Tribunal de Contas, sendo eles os responsáveis pela análise. Mas no 

referido relatório também constava que a estrutura financeira do Município era boa, e apresentava 

uma margem de endividamento liquido de aproximadamente, 2.421,634,00 €, tal como refere na 

página sete: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

“Com base no trabalho que realizámos verificamos que a estrutura financeira do Município de 

Vinhais mantém indicadores de equilíbrio financeiro posicionados dentro dos limites considerados 

normais para a manutenção do normal funcionamento da atividade financeira do Município e da 

sua sustentabilidade.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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“De acordo com os dados fornecidos pela DGAL o limite da divida total do Município para o 

exercício de 2018 é de, €15.233,168. Da análise ao mapa de controlo da divida retirado da 

aplicação SIIAL (DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais) verificámos que, à data de 30 de 

junho, o total da divida orçamental do Município (sem considerar as entidades relevantes para 

efeitos da dívida total (n.º 1 do art.º 54.º da Lei n.º 73/2013 e Fundo de Apoio Municipal) situa-se 

em, aproximadamente, € 3.798.380, ou seja, apresenta uma margem de endividamento líquido de, 

aproximadamente, € 2.421.634.” ----------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Deputado Pedro Nuno Aboim Pinto, pediu uma explicação à mesa do seguinte teor: --- 

 

“Gostaria de saber se efetivamente as contas que vão para o Tribunal de Contas, são as semestrais 

ou as anuais?”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, respondeu ao Senhor Deputado que iria colocar 

essa questão a quem de direito. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi tomado conhecimento do documento em causa. ------------------------------------------------------ 

 

 

 

2.10.2 – EMPRESA MUNICIPAL PRORURIS, EM. ------------------------------------------------ 

 

Nos termos da alínea h), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, foi presente o 

relatório económico-financeiro da Empresa Municipal ProRuris, EM., relativo ao primeiro 

semestre de dois mil e dezoito remetido pelo Revisor de Contas. --------------------------------------- 

 

No uso da palavra, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, explicou que esta informação é 

prestada em cumprimento da obrigatoriedade da alínea d), do n.º 2, do art.º 77.º, da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguidamente o Senhor Deputado Pedro Nuno Aboim Pinto solicitou a palavra dizendo que 

gostaria de ser esclarecido, acerca do referido relatório, concretamente:------------------------------- 
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- pág 2 Terceiros/Capital  “…existência de saldos devedores (atípicos) no montante de € 5.050,71” 

“Alertamos para o facto de não ter sido constituído o reforço da reserva legal previsto no n.º 1, do 

art.º 295 do CSC”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- pág 3 Análise económico-financeira  “Da apreciação que fazemos quanto à evolução da situação 

económico-financeira podemos concluir que a empresa apresenta, à data de 30 de junho, um 

resultado de exploração favorável, uma vez que os rendimentos obtidos (€ 292.116,21)” ou seja, 

com isto tudo tem um saldo de 5.438,47€… e já agora Sr Presidente, destes rendimentos obtidos, 

297m€, quanto foi dado pela câmara?” --------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, respondeu que iria solicitar os esclarecimentos às 

questões apresentadas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi tomado conhecimento do documento em causa. ------------------------------------------------------ 

 

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

 

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

 

 
 

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

a sessão, eram dezassete horas e dez minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. ------ 

 


