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ATA NÚMERO VINTE 

 

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

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

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

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

horas no Auditório da Casa da Cultura, reuniu, ordinariamente, 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 trabalhos: ------------------ 

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

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

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

catorze de setembro de 2020. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Câmara relativa à atividade municipal. --------------------------------------------------- 

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

Previsionais para 2021 – Grandes Opções do Plano e Orçamento - Relató-

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

------- Ponto dois ponto três) – Conhecimento do Relatório Oficial de Con-

tas sobre os Instrumentos de Gestão Previsional. ----------------------------------

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação da Fixação das 

Taxas do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis. ---------------------------------- 

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

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

55/2020 – Ação Social – Decisão de aceitação ou não aceitação - prorro-

gação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------- Ponto dois ponto seis) – Outros Assuntos de interesse para o Muni-

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

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

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

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

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

Serafim dos Santos Fernandes João, Lurdes Cristina Rodrigues Braz Pires, 

Alexandra Manuela Freire Brás Tomé, Vítor Américo Calvelhe Pires, Cristina 

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

Daniel Tomé Ramos, Hélder Domingos Ramos Pais, Joana Filipa Carvalho Pi-

res, Fernando Manuel Gonçalves Rodilhão, Manuel Emílio Fonseca João, José 

Manuel Alves Ventura, José Amadeu Vara Rodrigues e Luciano Lopes Alves. --

------- Faltou o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santulhão, Adrião 

Afonso Cordeiro Rodrigues, e os senhores deputados: Manuel Fernandes Oli-

veira, Hugo Miguel Jerónimo Ribeiro Rodrigues, Ana Marisa Rebelo Cavaleiro 

do Bento, Manuel João Ratão Português, André Fernandes Ramos, Sandra 

Manuela Carvalho Vila, e Manuel João Brás. -------------------------------------------- 

------- Estiveram presentes, de acordo com o ponto três do artigo quadragésimo 

oitavo da lei cento e sessenta e nove de dezoito de setembro, alterada pela lei 

número cinco A barra dois mil e dois de onze de janeiro, o Senhor Presidente 

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

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

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

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

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

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

dência recebida desde a última Assembleia. --------------------------------------------- 

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

nária de catorze de setembro de 2020. ------------------------------------------------- 

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

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

------- No uso da palavra o Senhor Presidente da Assembleia apresentou um 

voto de pesar pelo falecimento da Senhora ex-deputada desta Assembleia Mu-
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nicipal, Levinda de Lurdes Pereira dos Penedos. Colocado à votação o voto foi 

aprovado por unanimidade. Fez-se um minuto de silêncio. --------------------------- 

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

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

das Freguesias de Caçarelhos e Angueira. Disse:  “Uma breve intervenção pa-

ra deixar um voto de parabéns à Escola Preparatória de S. Vicente, agora 

Agrupamento de Escolas de Vimioso, que comemora cinquenta anos. Foi em 

outubro de mil novecentos e setenta que abriu portas pela primeira vez, com 

base no Decreto-Lei publicado a dois de outubro e, portanto, é meio século de 

história de uma importante instituição, pela qual muitos passamos como alu-

nos, alguns como professores. Com este voto de parabéns deixar um agrade-

cimento aos sucessivos Presidentes de Câmara, começando pelo Dr. Sidónio 

que foi o Presidente de Câmara que trabalhou para que abrisse portas esta 

Escola e os sucessivos Presidentes de Câmara que, ao longo dos tempos, fo-

ram introduzindo diversas melhorias que permitiram que a Escola chegasse até 

aos dias de hoje com, cada vez, melhores condições de trabalho para acolher 

os nossos alunos. Parabéns também, evidentemente, a todos os alunos que 

por lá passaram e que estudam lá, neste momento, e todos os profissionais da 

educação, desde docentes a não docentes, que têm feito, ao longo das déca-

das, tão bom trabalho para a educação dos nossos alunos. Um agradecimento 

ao atual executivo camarário que está com muitas obras importantes que eram 

necessárias, que também permitiu, já neste ano letivo, uma remodelação qua-

se completa do parque informático que tem permitido agilizar muito trabalho 

dos professores, nomeadamente agora nas reuniões de avaliação feitas à dis-

tância, mas não só, também ao longo deste período, com diversos alunos e 

professores em isolamento, e que foi possível que nenhum aluno ficasse sem 

aulas e que nenhum professor que estava em isolamento, ficasse também sem 

exercer a sua função. Portanto, um agradecimento ao atual executivo camará-

rio que sabemos que está numa luta tremenda para conseguir um bocadinho 

mais, e um bocadinho mais é bastante mais, sabemos que está na luta pelo 

ensino secundário. Não é uma tarefa fácil, mas julgo que toda esta Assembleia, 

independentemente da cor partidária, deverá estar com o Presidente da Câma-

ra para travar essa luta junto do Governo, porque é um direito dos alunos do 

concelho de Vimioso cumprirem a escolaridade obrigatória no concelho de 
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Vimioso”. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor deputado Vítor Américo Calvelhe Pires. Disse: 

“Venho aqui pedir um esclarecimento para que o Senhor Presidente da Câmara 

me ajude a compreender aqui uma situação, que é o seguinte: era só relativa-

mente ao pavilhão de Caçarelhos. Antes de falar já do pavilhão de Caçarelhos, 

queria deixar bem claro e bem explícito que não sou contra a construção do 

pavilhão, não vá acontecer como quando me manifestei contra o Raid da Feira 

de Artes e Ofícios, que ficou a ideia, aqui em Vimioso, que os Raids tinham 

acabado em Vimioso por culpa do Vítor do PS. Fique, já bem claro, que não 

sou contra a construção do pavilhão, só queria saber, nós aqui em Assembleia 

tivemos uma aprovação do projeto do concurso que foi lançado, salvo erro por 

duzentos e cinquenta mil euros. Este pavilhão teria fundos do programa PRO-

VERE, aproximadamente duzentos mil euros de financiamento comunitário. 

Soube-se que não houve propostas iniciais, portanto o pavilhão foi agora adju-

dicado a uma empresa construtora por um valor que é praticamente o dobro 

daquele que foi lançado em concurso. Aquilo que queria perguntar, era se é 

esse o procedimento habitual ou quando é que tiveram conhecimento do custo 

total do pavilhão, porque é que não foi logo lançado a concurso. Obviamente, 

estamos sempre à espera que o valor seja o mais reduzido possível, mas pare-

ce que há uma discrepância muito grande entre o valor de duzentos e cinquen-

ta mil euros que foi lançado a concurso, para meio milhão mais IVA da adjudi-

cação. Outra questão, em agosto foi também adjudicado um contrato de servi-

ços de arquitectura para o projeto do quartel da GNR de Argozelo, sei que foi 

adjudicado até a um amigo meu Mário Fonseca, que é nosso conterrâneo e um 

jovem empresário. Fico satisfeito que se lhe dê oportunidade a ele. Mas aquilo 

que eu perguntava era o seguinte: nós temos visto aqui que a Câmara, este 

ano, em avenças, serviços externalizados, serviços de arquitectura e engenha-

ria há uma soma muito considerável de dinheiro. Questiono: não sairia mais 

barato à câmara ter quadros de arquitetura e de engenharia que fizessem es-

ses serviços ou é preferível estar a adjudicá-los diretamente em pequenos con-

cursos públicos? Porque eu calculo que a câmara terá serviços de arquitetura e 

serviços de engenharia, para estes pequenos projetos. Nós vimos que, há pou-

co tempo, foi adjudicado para o projeto do pavilhão de Caçarelhos foram um 

contrato de vinte mil euros, agora são mais trinta e seis mil euros para este pro-
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jeto do quartel da GNR. Portanto gostaria que o Senhor Presidente me respon-

desse a essa situação”. --------------------------------------------------------------------------

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

pelo Senhor Presidente da União de Freguesias de Caçarelhos e Angueira, 

professor Licínio Martins, também felicitar o Agrupamento de Escolas, por es-

tes cinquenta anos, e eu tive a oportunidade diria que o privilégio de ser lá alu-

no um ano e professor um ano. Portanto, também passei por esse agrupamen-

to que marcou o meu percurso escolar e profissional, desejando-lhe que os 

próximos anos sejam também anos de sucesso como foram até agora. Relati-

vamente à luta pelo ensino secundário, estamos a falar da escolaridade obriga-

tória, estamos a fazer esse trabalho, é um trabalho muito difícil. Já tive reunião, 

por videoconferência, com o Senhor Secretário de Estado Adjunto da Educa-

ção, em conjunto com a Senhora Secretária da Valorização do Interior. Na 

quinta-feira, mesmo ao final do dia, por volta das cinco e meia, voltei a ter reu-

nião com a Senhora Secretária de Estado da Valorização do Interior. Está a ser 

constituído um grupo de trabalho para se estudar, não só o caso de Vimioso, 

mas de todos os concelhos, que sendo concelhos não têm escolaridade obriga-

tória. Isto é, não têm o ensino secundário. Em todas as oportunidades públicas 

que tenho, em todos os fóruns, inicio sempre as minhas intervenções denunci-

ando esta desigualdade incompreensível e intolerável, o concelho não oferecer 

aos seus alunos a escolaridade obrigatória. Está-se a estudar a possibilidade 

dos alunos que frequentam residências para estudantes do concelho de Vimio-

so, e que estão a frequentar o ensino secundário, poderem ficar isentos do pa-

gamento das mensalidades. Portanto, há um conjunto de trabalhos que estão a 

ser feitos, de iniciativas, por forma a conseguir o máximo possível para aliviar o 

esforço financeiro, e os impactos sociais que traz aos alunos do ensino secun-

dário e às suas famílias. Relativamente ao senhor deputado Vítor Calvelhe, 

quanto ao pavilhão de Caçarelhos, de facto, nós adjudicamos o projeto e o que 

na altura tínhamos dito ao arquitecto que elaborou o projeto, é que a base or-

çamental andaria nos duzentos e cinquenta mil euros. Ao longo do projeto, 

houve vicissitudes atendendo à topografia do terreno, poder ter que ser feita 

uma intervenção diferente, porque há quotas diferentes e o pavilhão vai ficar 

com cave e primeiro piso, e foi isso que, mais tarde, aumentou o valor. Na altu-

ra, lançamos o concurso porque tínhamos a candidatura aprovada e, obvia-
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mente, tínhamos que mostrar maturidade na execução da candidatura. Mas 

agora, informar-lhe que quer o pavilhão de Santulhão, quer o pavilhão de Caça-

relhos, o de Santulhão vai ter financiamento a oitenta e cinco por cento, o má-

ximo, e o de Caçarelhos se não for oitenta e cinco há-de ser oitenta e quatro 

por cento, portanto também conseguimos mais financiamento para o pavilhão 

de Caçarelhos. Percebemos imediatamente, em função das empresas que 

concorreram no primeiro concurso, que apontavam para valores muito superio-

res àqueles que estavam inicialmente. A partir daí, falou-se com o projetista, 

com os técnicos da câmara e acertaram-se os valores e mesmo assim, se re-

parar só um concorrente é que concorreu mesmo para aquele valor que existe. 

Mas, assegurar-lhe que temos financiamento, faltarão dez mil euros para se-

rem a oitenta e cinco por cento, num financiamento de quinhentos mil euros 

não é significativo. Quanto ao projeto do quartel de Argozelo, a câmara não vai 

pagar um cêntimo por este projeto. Há um protocolo com o Ministério da Admi-

nistração Interna, com o Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Administra-

ção Interna o Juiz Antero Luís, em que o Ministério, através da Secretaria Geral 

da Administração Interna, vai pagar na íntegra o projeto. Não aconteceu assim 

com o projeto para o quartel de Vimioso. Já agora, dar-lhes a indicação que já 

foi celebrado o contrato, eu pelo menos já o assinei, já devolvi os exemplares à 

Secretaria Geral da Administração Interna, já foi celebrado o protocolo para 

financiamento dos setecentos e setenta e cinco mil euros que inclui também a 

fiscalização. Portanto, no dia quinze de dezembro saiu a portaria, uma portaria 

conjunta do Ministério das Finanças através da Secretaria de Estado do Orça-

mento e do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna em que 

vão financiar o posto territorial da Guarda Nacional Republicana até ao montan-

te máximo de setecentos e setenta e cinco mil euros, mais IVA. Este projeto foi 

todo ele assumido pela Câmara Municipal, há já muitos anos que andamos a 

trabalhar neste projeto, houve várias vicissitudes, estamos em crer, que no mês 

de janeiro, vamos lançar a empreitada do quartel da GNR de Vimioso. Já foi 

entregue também à Secretaria Geral da Administração Interna o primeiro estu-

do para o quartel da GNR de Argozelo que se localizará na antiga escola pri-

mária. Portanto, a câmara cede essas instalações. O arquiteto a quem foi adju-

dicado o projeto, já entregou uma primeira versão a nível de arquitetura para 

ela ser aprovada e poder avançar com o projeto e, portanto, dizer-lhe que esse 
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é totalmente financiado pelo Ministério da Administração Interna. A câmara, ter 

ou não quadros, devo dizer que são muito poucos os projetos que encomen-

damos fora, embora às vezes haja especialidades nomeadamente a parte elé-

trica, e o chamado AVAC (ar condicionado) que temos que contratar fora por-

que não temos técnicos para isso. O que acontece é que a maior parte dos pro-

jetos, a grande maioria dos projetos, têm sido executados pelos técnicos da 

câmara municipal. Apenas, quando há urgência nessa realização e os técnicos 

da câmara municipal têm estado com muito trabalho, porque há o trabalho da 

fiscalização de muitas obras, que felizmente, estão a correr e vão continuar a 

correr, muitas vezes, não permite. Mas, diria que a grande maioria dos projetos 

da câmara municipal de Vimioso são executados com os seus trabalhadores. 

Infelizmente, tivemos a infelicidade como sabe, fez um ano, do arquiteto. Ainda 

não lançamos o concurso e tivemos de fazer uma avença com outro arquiteto 

porque, como sabe, todos os projetos que entram na câmara municipal para 

licenciamento têm que ter a análise por parte de um arquitecto. A avença ter-

minará já em março do próximo ano. É esta a situação, mas dizer-lhe que so-

mos uma câmara que valoriza a utilização dos seus trabalhadores para a reali-

zação de projetos. Basta ver todas as empreitadas que têm sido lançadas. Por 

exemplo, realizamos o projeto para obras no Tribunal de Vimioso. Fomos nós 

que realizamos o projeto, parte elétrica e, ligada à climatização, foi contratada 

fora porque nós não temos, esses técnicos. Já fornecemos o projeto ao Institu-

to de Gestão Financeira da Justiça e, aguardamos. Comprometeram-se para o 

ano anterior, depois disseram que tiveram quebra de receitas por causa do 

COVID. Entretanto, já falei com o chefe de gabinete o Senhor Secretário de 

Estado Adjunto e da Justiça para ver se durante o ano de dois mil e vinte e um 

é lançada a empreitada. Essa é da responsabilidade total do Ministério da Jus-

tiça, sendo que fomos nós, câmara, que oferecemos o projeto e tudo o que não 

tinha a ver com a parte elétrica e climatização, foi feita pelos técnicos da câma-

ra municipal”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 8 

------- Ponto dois ponto dois) Apreciação e votação dos Documentos Pre-

visionais para 2021 – Grandes Opções do Plano e Orçamento – Relatório.-  

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

- Nos termos da lei, apresentamos, a esta Assembleia, os documentos previsi-

onais para o ano de 2021, aprovados por maioria, sem votos contra, em sede 

de reunião de câmara de 09/12/2020. Passo a apresentar um: 

 

RESUMO DOCUMENTOS PREVISIONAIS - 2021 

 

I - ORÇAMENTO 

O orçamento da receita e da despesa para o ano de 2021 ascende a 12.729.018,00€. 

 

QUADRO 1. Resumo do Orçamento Previsto para o Ano de 2021:  

 

Descrição 
Classificação Orçamental 

Total 
Correntes Capital 

Receitas 8.467.141,00 € 4.261.877,00 € 12.729.018,00 € 

Despesas 7.440.534,00 € 5.288.484,00 € 12.729.018,00 € 

Saldo 1.026.607,00 € -1.026.607,00 €   

 

 

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 da página 6 do Relatório do Orçamento, conclui-se que este preceito se 

manteve presente e que o saldo corrente regista um superavit de 1.026.607,00 €, que é superior ao valor 

das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos (247.516,49€), 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 2021 foi base-

ada na média aritmética dos últimos 24 meses, arredondada à centena seguinte, sendo o último mês con-

siderado o de outubro de 2020.  

Na elaboração do orçamento municipal para 2021 foram considerados, a título de participação das autar-

quias locais nos impostos do Estado, os valores das transferências financeiras constantes no Orçamento de 

Estado em vigor (2020), 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 Orçamen-

to e são de salientar as seguintes considerações: 
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Ao nível das Receitas Correntes, que representam 66,52% do Orçamento: 

 ◙ Dos impostos diretos, que representam 5,68% do orçamento corrente, 67,62% são provenien-

tes do imposto municipal sobre imóveis, 17,16% do imposto único de circulação, 15,16% do imposto 

municipal sobre transações onerosas de imóveis e 0,06% dos restantes impostos diretos; 

 ◙ As Transferências correntes que representam 85,55% das receitas correntes registam um acrés-

cimo de 9,20% face ao valor orçamentado para 2020. O peso do Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo 

Social Municipal e Participação no IRS é 82,07% das receitas correntes. Será conveniente referir, que 

grande parte das comparticipações da Administração Central serão provenientes da DGAL, IEFP e outras 

entidades públicas e dizem respeito ao apoio às despesas originárias dos ensinos pré-escolar e 1º ciclo, 

atividades extracurriculares, transportes escolares e outras, respetivamente; 

 ◙ A Venda de Bens e Serviços Correntes que contribuem em 6,05% para o orçamento corrente 

das receitas, apresentam um decréscimo de 16,08% face ao valor orçamentado em 2020. A venda de bens 

e serviços relacionados com a água e os resíduos sólidos, são as receitas mais significativas. As receitas 

provenientes das rendas contribuem em 3,82% para a formação deste tipo de receitas, estando incluídas as 

provenientes de habitação, edifícios e outras.  

 

Ao nível das Receitas de Capital que, representam 33,48% 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 0,01%. 

 ◙ A rubrica Transferências de Capital contribui com 99,85% para o orçamento das receitas de 

capital e regista um acréscimo de 31,21% face ao valor estimado para o ano de 2020. Este agregado de 

receitas é procedente, na sua quase totalidade, das transferências da Administração Central e de Fundos 

Comunitários, que somam ambas 4.187.160,00€.  

 

Orçamento da Despesa: 

À semelhança da orientação subjacente à elaboração do orçamento estimado para a receita, projetou-se o 

orçamento de despesa, com um aumento de 13,33%, face ao orçamento previsional do ano de 2020. 

A análise do comportamento do orçamento de despesa, cujo valor previsto ascende a 12.729.018,00€, 

deve ser efetuada numa ótica de comparação com a estimada no ano precedente.  

 

Assim, as despesas correntes atingem o valor de 7.440.534,00€, ou seja, um decréscimo de, aproximada-

mente, 2,02% em relação ao orçamento inicial de 2020. As despesas de capital atingem o valor de 

5.288.484,00€, registando um acréscimo de 45,38% relativamente ao ano de 2020. 

 

Ao analisar cada um dos agrupamentos que constituem o orçamento da despesa ressaltam as seguintes 

apreciações: 

 

As Despesas Correntes representam 58,45% do total do Orçamento. 
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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 orçamento da despesa corrente: 

 

 ♦ As Despesas com o Pessoal registam um acréscimo de 1,57% face ao valor estimado para o 

ano de 2020. 

♦ A rubrica Aquisição de Bens e Serviços regista um decréscimo de 9,61% face ao valor previsto 

no orçamento inicial para o ano de 2020.  

 ♦ A rubrica Juros e Outros Encargos reflete um acréscimo de 9,00% face ao valor previsto no 

orçamento de 2020. 

 ♦ A rubrica das Transferências Correntes regista um acréscimo de 13,80% face ao valor previsto 

no orçamento municipal do ano transato. 

 

 

Ao nível das Despesas de Capital, estas representam 41,55% do orçamento total: 

 ♦ A rubrica referente à Aquisição de Bens de Capital regista um acréscimo de 50,48% face ao 

valor estimado no orçamento inicial do ano de 2020. 

 ♦ As Transferências de Capital demonstram um decréscimo de 9,25% em relação ao valor pre-

visto no orçamento para o ano de 2020. 

 ♦ Na rubrica de Ativos Financeiros no ano de 2021 não está previsto qualquer pagamento ao 

FAM – Fundo de Apoio Municipal, uma vez que o município de Vimioso já efetuou a capitalização ante-

cipada. 

 

 ♦ A rubrica de Passivos Financeiros engloba o montante previsto de amortização dos emprésti-

mos bancários de médio e longo prazo e a verba necessária 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 resultem de factos passados e 

cuja existência, é confirmada apenas, pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros 

incertos, não totalmente sob controlo da entidade ou obrigações presentes, que, resultando de aconteci-

mentos passados, não são reconhecidas porque: 

- Não é provável que um exfluxo de recursos, que incorpora benefícios económicos ou um potencial de 

serviço, seja exigido para liquidar as obrigações; ou 

- O montante das obrigações não pode ser mensurado com suficiente fiabilidade. 

 

Face ao exposto, os processos judiciais cuja resolução pelos tribunais está em curso constam da página 19 

do Relatório do Orçamento. 
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DÍVIDA DO MUNICÍPIO 

O serviço da dívida (encargos com juros e amortizações de empréstimos) tem uma expressão de 2,57% no 

orçamento de despesa. 

 

QUADRO 7. Previsão do Serviço da Dívida: 
 

Previsões 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Amortizações 300.000,00 € 300.000,00 € 310.000,00 € 255.000,00 € 255.000,00 € 267.000,00 € 

Juros 129.800,00 € 79.100,00 € 68.600,00 € 54.550,00 € 55.552,00 € 60.552,00 € 

Serviço da dívida  429.800,00 € 379.100,00 € 378.600,00 € 309.550,00 € 310.552,00 € 327.552,00 € 

 

 

Durante o ano de 2021 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 elaboração 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 executivo municipal apresenta ao 

órgão deliberativo municipal uma proposta de quadro plurianual de programação orçamental, em simultâ-

neo com a proposta de orçamento municipal apresentada após a tomada de posse do órgão executivo, em 

articulação com as Grandes Opções do Plano. 

Nos termos do artigo 44.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o QPPO delimita, 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 restan-

tes 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 elementos constantes dos documen-

tos referidos no presente capítulo” [onde se inclui o QPPO - quadro plurianual de programação orçamen-

tal 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.  
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Face à falta de regulamentação dos elementos constantes dos aludidos quadros do QPPO e QMPFAL e 

desconhecimento das projeções macroeconómicas que servem de base ao Orçamento de Estado, foi en-

tendimento do Município, não preparar os quadros referidos para o exercício de 2021 e seguintes, na 

sequência das recomendações da Associação Nacional de Municípios Portugueses – ANMP, que se ane-

xam ao presente relatório (oficio n.º OF_409_2020 de 17-09-2020 e da 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 documento inclui dois mapas dis-

tintos, o plano plurianual de investimentos (PPI) e o plano das atividades mais relevantes da gestão autár-

quica (PAM) e este apresenta o montante total de 7.337.892,00€. 

 

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) assumidos em anos anteriores e não finalizados até ao 

termo do ano de 2020. Constam também e como é óbvio, os projetos que, na sua maioria, beneficiam de 

apoios financeiros.  

Para o ano de 2021, o PPI apresenta o montante total de 5.265.087,00€, sendo de destacar o objetivo 

“Habitação e Serviços Coletivos” que representa 30,06% do PPI. Dentro deste objetivo estão previstos os 

seguintes investimento:  

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

Avenida de São Bartolomeu em Argoselo; 

Requalificação da Rua do Caminho do Campo; 

Requalificação dos Largos José António dos Santos e Luís David dos Santos em Carção; Pavimentações 

em Argoselo e Carção; 

Requalificação dos Largos da Fonte (S. Joanico) e Chapaçal (Vilar Seco); 

 

Relativamente ao objetivo “Segurança e Ordem Públicas“ este abrange a obra de Reabilitação do Edifício 

das Força de Segurança em Vimioso e o Centro de Proteção Civil Municipal.  

 

No que diz respeito ao objetivo “Mercados e Feiras” estão previstas as empreitadas referentes ao Centro 

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

e Tradições de Santulhão. 

 

O objetivo “Valorização do Património Natural” engloba as despesas com a realização da Reabilitação e 

Modernização do Regadio Tradicional de Angueira e da Reabilitação e Modernização do Regadio Coleti-

vo Tradicional de Avelanoso. 

 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS 
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O PAM – Plano de Atividades Municipais inclui projetos e ações que pela sua natureza não são conside-

rados investimentos diretos, mas relevantes para a autarquia, incluindo também transferências para outras 

entidades. O PAM engloba despesas correntes e de capital e ascende a um total de 2.072.895,00€. 

(Eletricidade, Tratamento de água, Tratamento de Esgotos, Tratamento de Lixos, Apoios ao Bombeiros, 

Apoio Estudantes e Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos). 

 - Termino esta apresentação, solicitando o empenho de todos, como até aqui, 

no sentido de podermos ver concretizado aquilo a que agora nos propomos. 

Membros da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, trabalhadores da 

autarquia, Juntas de Freguesia, Instituições, Associações e população em ge-

ral. Todos saberemos dar o nosso melhor contributo para o sucesso do conce-

lho que, no fim, se resume a uma melhor qualidade de vida”. ------------------------

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

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

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

------- Ponto dois ponto três) – Conhecimento do Relatório Oficial de Con-

tas sobre os Instrumentos de Gestão Previsional.-----------------------------------

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

relatório do revisor oficial de contas é apenas para tomada de conhecimento 

desta Assembleia. Isto é, a nova lei exige que o revisor oficial de contas se 

pronuncie sobre os documentos de gestão previsional, ou seja, aqueles que, 

agora, esta Assembleia acabou de aprovar por unanimidade. Portanto, é ape-

nas para conhecimento e obviamente, o que o revisor oficial de contas vem 

dizer e não sei se poderia dizer muito mais na conclusão e na opinião, é que, 

de facto, são documentos previsionais que podem vir a sofrer, como sofrerão, 

nomeadamente em janeiro com a aprovação do saldo da gerência do ano ante-

rior e inclusão de novos investimentos no plano e no orçamento. E, portanto, o 

que aqui vêm dizer é que os documentos estão de acordo com a lei mas que 

se aguarda o desenrolar do ano dois mil e vinte e um, para, depois, ver a cor-

respondência entre o que está hoje nos documentos previsionais e aquilo que 

irá ser realizado. Nem podia ser de outra forma. Mas, trata-se apenas para co-

nhecimento, não é para votação”. ------------------------------------------------------------

---- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação da Fixação das Ta-

xas do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis. ---------------------------------------

--- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “A exemplo dos 
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anos anteriores, dispõem os senhores deputados desta Assembleia, da infor-

mação técnica que esteve presente em catorze de Setembro, em sede de reu-

nião de câmara, e onde foi aprovado, por unanimidade, manter as taxas míni-

mas na cobrança do IMI. Significa zero vírgula oito por cento para os prédios 

rústicos, e zero vírgula três por cento para os prédios urbanos. Mantendo-se, 

também, a redução para os agregados com um, dois, ou três dependentes, 

permitindo, também, às famílias mais numerosas terem aqui uma redução dos 

impostos. Recordo que está no mínimo que a lei permite”. ----------------------------

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

locou o ponto dois ponto quatro à votação, tendo sido aprovado por unanimida-

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

------- Ponto dois ponto cinco) – Apreciação e votação da “TRANSFERÊN-

CIA DE COMPETÊNCIAS EM 2020” Lei nº50/2018, de 16/08 – Decreto-Lei 

nº55/2020 – Ação Social – Decisão de aceitação ou não aceitação – pror-

rogação. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

que, até ao dia trinta e um de dezembro, a câmara municipal se pronuncie, 

aliás se não se pronunciar significa que tacitamente assume as competências 

na área social, pronunciando-se neste caso de forma negativa. Deliberamos, 

em reunião de câmara, não aceitar a transferência de competências na área 

social. Sendo que, em dois mil e vinte e dois, como sabe, essas competências, 

independentemente da vontade ou não das autarquias locais, elas transitarão 

mesmo. É assim que está definido para as câmaras municipais. A nossa deci-

são é a mesma, de não aceitar competências na área social”. -----------------------

------- Não houve intervenções. O Senhor Presidente da Assembleia colocou o 

ponto dois ponto cinco à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Colo-

cado à votação em minuta foi aprovado por unanimidade. ----------------------------

------- Ponto dois ponto seis) Outros assuntos de interesse para o Municí-

pio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------- Não houve intervenções. -------------------------------------------------------------- 
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------- E nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão pelas treze horas, 

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

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

 

                               O Presidente da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 

 

 


