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ATA NÚMERO VINTE E UM 

 

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

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA DOZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VIN-

TE E UM. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 do mapa dos Fluxos 

de Caixa e utilização do saldo de gerência de 2020. -------------------------------  

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

ro:1 – Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita número 1 do ano 

contabilístico de 2021. -------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação da Alteração nú-

mero:1 – Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa número 1 do 

ano contabilístico de 2021. ----------------------------------------------------------------  

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

ro:1 – Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

número 1 do ano contabilístico de 2021. ------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto seis) – Apreciação e votação da Alteração núme-
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ro:1 – Alteração Modificativa ao Plano de Atividades Municipais número 1 

do ano contabilístico de 2021. --------------------------------------------------------------

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

ro:2 – Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita número 2 do ano 

contabilístico de 2021. -------------------------------------------------------------------------

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

ro:2 – Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa número 2 do ano 

contabilístico de 2021.--------------------------------------------------------------------------

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

ro:2 – Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

número 2 do ano contabilístico de 2021.-------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto dez) – Apreciação e votação da atualização das 

taxas e tarifas para o ano de 2021 – Regulamento do serviço de Abaste-

cimento de Água e do serviço de Saneamento de Águas residuais do Mu-

nicípio de Vimioso. ------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto onze) – Apreciação e votação da Atualização em 

2021 de Valores de Taxas e/ou Preços e Licenças – Regulamentos Muni-

cipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto dois ponto doze) – Apreciação e votação das “Regras Apli-

cáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso – Lei 

nº8/2012, de 21 de fevereiro, republicada em anexo à Lei nº22/2015, de 17 

de março”. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto treze) – Centro Social e Paroquial de Nossa Se-

nhora das Dores – Argozelo. Apreciação e votação do enquadramento da 

empreitada de “Ampliação e beneficiação funcional do edifício existente 

do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora das Dores” em empreitada 

de reabilitação urbana.-------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto catorze) – Santa Casa da Misericórdia de Vimioso 

– Apreciação e votação do enquadramento da empreitada de “Reestrutu-

ração do Lar de Idosos e Centro de Dia de S. José”, em empreitada de re-

abilitação Urbana. -------------------------------------------------------------------------------

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

nicípio. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto três) – PERÍODO PÓS ORDEM DO DIA. --------------------------------- 
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------- Pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, foi dado início 

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

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

Serafim dos Santos Fernandes João, Manuel Fernandes Oliveira, Lurdes Cris-

tina Rodrigues Braz Pires, Ana Marisa Rebelo Cavaleiro do Bento, Alexandra 

Manuela Freire Brás Tomé, Manuel João Ratão Português, Sandra Manuela 

Carvalho Vila, Cristina Maria Oliveira Miguel Rodrigues, José Manuel Miranda, 

Licínio Ramos Martins, Daniel Tomé Ramos, Joana Filipa Carvalho Pires, 

Adrião Afonso Cordeiro Rodrigues, Fernando Manuel Gonçalves Rodilhão, Ma-

nuel Emílio Fonseca João, José Manuel Alves Ventura, Luciano Lopes Alves e 

José Amadeu Vara Rodrigues. ----------------------------------------------------------------

------- Faltaram o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Matela Hélder 

Domingos Ramos Pais, e os senhores deputados: Hugo Miguel Jerónimo Ribei-

ro Rodrigues, André Fernandes Ramos, Manuel João Brás e Mário Esteves 

Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- 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, e Vítor Américo Calvelhe Pires. --- 

------- 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 vinte e um de dezembro de 2020. ---------------------------------------------- 

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

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

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

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Disse: “Relativa-

mente aos trabalhos da mudança dos contadores da água, do interior para o 

exterior das habitações, na localidade de Argozelo, as coisas não têm corrido 

bem. Penso que deveria haver um melhor planeamento por parte do empreitei-

ro e da Câmara Municipal. A verdade é que são feitos cortes de água com fre-
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quência, sem que as pessoas sejam avisadas atempadamente. Depois quando 

o fornecimento é retomado, é frequente a água nas casas sair turva tendo de 

estar a correr algum tempo com custos para os consumidores. Havendo estes 

transtornos, penso que a Câmara Municipal deveria pensar em fazer alguma 

redução na fatura da água relativa ao período de intervenção nos contadores. - 

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

das Freguesias de Caçarelhos e Angueira. Disse: “Queria aproveitar este perí-

odo de intervenções antes da ordem do dia, para partilhar um bocadinho com 

todos, uma semana de alguma tristeza, porque é uma tristeza que nos invade 

há quase um ano, mas uma semana também de alguma emoção, de alguma 

ansiedade e também de alegria, e não é só porque o Sporting está em primeiro 

no campeonato que eu vos quero manifestar esta alegria. Como Presidente da 

Junta de Freguesia, a alegria e a emoção de ver vacinados os idosos que não 

estão institucionalizados das nossas aldeias. A alegria que eu notei no olhar de 

idosos com mais de noventa anos, quando na quarta-feira, os ajudava a entrar 

nos transportes que a Câmara Municipal disponibilizou. Uma alegria de espe-

rança de emoção enorme que me invadiu por ver naqueles olhares tanta espe-

rança. Espero que corra bem todo o plano de vacinação, apesar dos constran-

gimentos a que temos assistido. Quero dar os parabéns à extraordinária parce-

ria que foi estabelecida pelas instituições do nosso concelho, o extraordinário 

trabalho do Centro de Saúde, da Proteção Civil, da Câmara Municipal, das Jun-

tas de Freguesia. Não sei quantos idosos teriam coragem de sair de suas ca-

sas, se não é feito este trabalho no terreno pelas Juntas de Freguesia e pela 

Câmara Municipal, ajudar pessoas já muito debilitadas a descer a escadaria de 

casa, a entrar nos carros e serem transportados com todo o cuidado. Muitos 

não teriam a coragem de o fazer e eu penso no país urbano em que não há 

esta proximidade quantos e quantos idosos ficarão por vacinar. Felizmente, o 

viver no interior rural em que somos tão poucos também traz as suas vanta-

gens. A grande vantagem é a forma como nos conhecemos e a familiaridade 

com que conseguimos resolver estes assuntos. Depois, quero-vos também par-

tilhar na condição de membro na Direção do Agrupamento de Escolas, profes-

sor e pai, as dificuldades que estamos a enfrentar neste início do segundo pe-

ríodo. Começamos com aulas presenciais, ao fim de quinze dias ficamos num 

impasse, tivemos de passar ao regime de ensino à distância e, quando espera-
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va-mos que tudo estivesse organizado, deparamo-nos com uma situação mais 

precária do que há um ano atrás. Há um ano atrás, quando fomos para o regi-

me de ensino à distância, houve uma enorme solidariedade de todas as insti-

tuições e de todas as famílias, usaram-se todos os recursos possíveis e imagi-

nários para tentar colmatar uma situação para a qual nós não estávamos pre-

parados, toda a gente foi solidária com o Governo deste país, que foi surpreen-

dido como cada um de nós. Não se justifica, um ano depois, o Governo deste 

país não ter prevenido uma situação destas. Rápidos a anunciar um plano de 

transição digital que passou por muitas ações de formação, passou por anún-

cios de milhares de computadores mas que ainda estão longe de chegar a mui-

tos dos nossos alunos. Senhor Presidente da Câmara não concordo, e anteci-

pando um bocadinho o primeiro ponto da ordem de trabalhos não concordo 

com o número quatro, parcialmente. Diz no número quatro: devido à pandemia 

foram canceladas todas as atividades de índole cultural e educativa. É verdade, 

foram canceladas de uma forma muito responsável as atividades de índole cul-

tural mas não as atividades de índole educativa, e a prova está aqui. Em tempo 

de pandemia, este é um dos muitos tabletes que esta Câmara Municipal fez 

chegar à escola para poder pôr em marcha no início deste ano letivo um pro-

jeto apresentado pela direção e que foi aprovado o plano de promoção do su-

cesso escolar. Para podermos usar a plataforma e auxiliar o desenvolvimento 

do estudo da matemática, através de plataformas digitais, essa plataforma foi 

desenvolvida pela universidade do Algarve era necessário os tabletes. Fizemos 

um pedido à Câmara Municipal e estão aqui. Portanto, Senhor Presidente, 

houve atividade educativa, apoio à educação. Mais, felizmente não concordo 

neste ponto, Senhor Presidente, mas por boas razões, este é um dos compu-

tadores tipo um anunciados pelo Governo do nosso país e que não chegaram à 

escola de Vimioso por mão do Governo do nosso país. Ouvimos, na comunica-

ção social, responsáveis governativos dizer que houve um problema, ficaram 

trezentos e cinquenta mil computadores bloqueados na China. Mas a Câmara 

Municipal de Vimioso, deparada com a situação, na semana passada fez che-

gar, imediatamente, trinta computadores, que estão a ser formatados pelo téc-

nico de informática. Hoje mesmo, este e mais vinte e nove computadores serão 

distribuídos pelos nossos alunos, para se juntar aos já cinquenta e três compu-

tadores distribuídos aos alunos do segundo e terceiro ciclos, e mais os dez 
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computadores que, simpaticamente, e deixo aqui o meu agradecimento às Jun-

tas de Freguesia de Santulhão, Algoso e Pinelo que também colaboraram. Por-

tanto, não houve atividade educativa mas não foi da parte da Câmara Munici-

pal, foi da parte do Governo do nosso país, não soube prevenir uma situação 

que era prioritária. Lamento que isto aconteça, temos oitenta e nove alunos da 

ação social escolar, tivemos noventa e seis solicitações de computadores, e 

isto é um sinal dos tempos, é que para além dos alunos da ação social escolar, 

começa a haver alunos que, por consequência da pandemia, as famílias fica-

ram com menos recursos, se calhar alguns perderam o emprego e começam a 

ter também diversas necessidades. A ação social escolar é programada a partir 

do ano anterior, dos dados do ano anterior e, portanto, é natural que, no pre-

sente ano letivo, tenham surgido novas situações e, daí, tantos pedidos de ma-

terial informático. A juntar aos computadores, aos tabletes, também os routers 

que foram distribuídos pela Câmara Municipal e continuando nós a ter ainda 

aqui aldeias com alunos que têm que se deslocar para o meio do monte à pro-

cura de sinal de rede. Isto também é de lamentar no século vinte e um. Portan-

to, um conjunto de situações que não estavam prevenidas que, lamentavel-

mente, o Governo do nosso país teve um ano para prevenir estas situações e 

não o fez. Não posso deixar de agradecer a esta Câmara Municipal e a todos 

vocês porque, independentemente da cor política, não acredito que os colegas 

do Partido Socialista aqui presentes se sintam confortáveis com uma situação 

destas. Eu sei que são solidários, eu sei que estão deste lado da barricada re-

lativamente àquilo que acabei de expor. Para não falar de diversas outras situ-

ações que tem a ver com o serviço de cantina, tem a ver com a distribuição de 

cabazes pelas crianças das aldeias que não têm a possibilidade de vir à canti-

na para podermos garantir as melhores condições possíveis, para que este 

regime de ensino à distância enquanto durar, esperamos que dure pouco tem-

po, possa dar as melhores garantias”. -------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor deputado Luciano Lopes Alves. Disse: “Trago 

aqui um assunto de pouco ou de muito interesse. Há três meses que abriram 

uns paralelos em volta de um cruzeiro centenário em Santulhão e, ainda hoje 

está por concluir a obra. É um cruzamento que tem bastante movimento e pode 

provocar ali um acidente, já há três meses que está aproximadamente por con-

cluir. Outra coisa, temos em Santulhão uma das maiores avenidas das fregue-
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sias do concelho e é de lamentar que foi restaurada agora há pouco tempo, e 

temos simplesmente uma passadeira que não condiz nada com as velocidades 

que ali são praticadas. Já houve lá casos de morte e feridos. Tem um quilóme-

tro e meio de comprimento a avenida e tem unicamente duas passadeiras: uma 

no cruzamento e outra à beira do quartel da Guarda Nacional Republicana, por-

tanto, agradecia ao Senhor Presidente da Câmara que tomasse medidas ne-

cessárias sobre esta situação”. ----------------------------------------------------------------

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

intervenções que foram feitas, primeiro à do senhor Manuel Oliveira. Reconhe-

ço que temos tido essa dificuldade apesar de, diria que diariamente, alertar o 

empreiteiro para essa situação. Também compreendo que ultimamente com a 

chuva que se fez sentir dificultou em muito os trabalhos que estão a ser feitos 

no exterior, na rua. De qualquer das formas, quer os técnicos da câmara que 

estão na fiscalização da obra, quer eu próprio, já alertamos o empreiteiro várias 

vezes e faremos de facto essa fiscalização, até mais apertada, junto do emprei-

teiro para que a obra decorra rápido e com o mínimo de constrangimentos pos-

síveis para a população. Depois, relativamente à intervenção do senhor Presi-

dente da Junta da União das Freguesias de Caçarelhos e Angueira, o que refe-

rimos na informação escrita, tem a ver com as atividades organizadas direta-

mente pela câmara municipal. Eu percebi a sua intervenção e, também, deixar 

o elogio ao Agrupamento de Escolas e a todos aqueles que se têm associado 

para que, dentro de todas as limitações, possamos dar a melhor qualidade de 

acesso ao ensino que é disso que se trata, aos nossos alunos. Relativamente à 

vacinação dos nossos idosos com mais de oitenta anos, e repito, a informação 

que tenho é que, até à data, ainda ninguém foi convocado com mais de cin-

quenta anos com patologias, estão a ser vacinados, hoje mesmo, com mais de 

oitenta anos os idosos das freguesias de Carção, Santulhão e ainda alguns de 

Argozelo. Começou em Vale de Pena e segue os ponteiros do relógio. Para a 

semana, se as vacinas forem entregues, e tudo indica que serão entregues, 

nós podemos terminar a partir da próxima quarta-feira porque, pelos vistos, as 

vacinas chegam à terça-feira. Na quarta, quinta e sexta-feira da próxima sema-

na terminará a vacinação dos idosos com mais de oitenta anos. Dizer que tam-

bém foi o concelho de Vimioso o primeiro no nosso distrito a ver vacinados to-

dos os Lares que não tiveram surtos. Neste momento, os nossos utentes que 
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estão nos sete, nos sete não, porque ainda há um que teve um surto e ainda 

não puderam ser vacinados, que até é o da minha terra. Outros têm sido vaci-

nados e, inclusivamente, já receberam a segunda dose o que é muito bom, 

porque nós sabemos quando temos muitos casos no concelho como aconte-

ceu. Ontem, voltou haver um pequeno surto no Lar de Algoso, oito utentes e 

três funcionários, o que fez disparar os contaminados no concelho para cator-

ze. Neste momento (ontem) o relatório que recebi da Autoridade de Saúde tem 

catorze pessoas contaminadas com a covid-19 no nosso concelho. Mas dizer 

que esse trabalho está a ser feito e, obviamente, deixar também aqui um agra-

decimento ao Centro de Saúde que, conjuntamente connosco, com as Juntas 

de Freguesia e com o nosso Coordenador Municipal de Proteção Civil e com os 

Bombeiros, têm feito um trabalho extraordinário para que nenhum idoso fique 

para trás e para que possam ser vacinados o mais rapidamente possível. Co-

mo dizia o senhor Presidente da Junta, se nós lhe dermos as condições para 

eles poderem serem vacinados sê-lo-ão. Eu próprio solicitei que a vacinação 

pudesse decorrer no Multiusos, que tínhamos todas as condições para o fazer 

com mais comodidade, mas foi-me dito, tecnicamente, neste momento era difí-

cil, porque as vacinas têm que ter um sistema de acomodação próprio, como 

sabem, e depois tinha que estar também a acompanhar essa vacinação um 

médico porque, como sabem, os idosos ficam cerca de meia hora, vulgarmente 

chamado no recobro, para ver se têm algum sintoma após a toma da vacina e, 

obviamente, que ao entrarem uns, os outros têm que esperar. Mas, felizmente, 

com a colaboração muito próxima de todos e muito voluntariosa de todos, nós 

temos conseguido vacinar da melhor forma possível. Dizer também que, para-

lelamente, o que nos dificulta um bocadinho a logística, mas temos conseguido 

resolver o problema, está a decorrer o rastreio do cancro da mama e esse sim 

está no Multiusos para não sobrecarregar ainda mais o Centro de Saúde, aí foi 

autorizado e, portanto, estamos aqui a promover a saúde juntamente com o 

Ministério da Saúde e, neste caso concreto, com a ULSNe e com o Centro de 

Saúde por forma a que as coisas corram da melhor forma possível. Relativa-

mente à questão levantada pelo senhor deputado Luciano Lopes, quanto aos 

paralelos eu desconhecia esta situação, nem sempre conhecemos estas situa-

ções todas. É responsabilidade da câmara municipal e pode ficar certo que nos 

próximos dias, durante a próxima semana, procuraremos resolver essa situa-
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ção e agradeço o alerta. Relativamente à avenida, nada que a câmara não te-

nha oficiado à Infraestruturas de Portugal. Nós também achamos que deve ter 

mais, só que a Infraestruturas de Portugal, que é responsável por aquela ave-

nida, tem obstaculizado. Por exemplo, já fizemos mais pedidos para mais lom-

bas, para Carção, para Vimioso e até em Santulhão, desde a sua casa até ao 

Café Caçador, deviam estar ali. Não autorizam nem mais uma lomba em estra-

das nacionais. Vamos reforçar novamente para a colocação das passadeiras, 

nem que tenhamos que ser nós a implantá-las, mas repito, é exclusiva respon-

sabilidade da Infraestruturas de Portugal. E, vem hoje na agenda de trabalhos, 

nós na segunda-feira na reunião de câmara vamos lançar a empreitada da 

avenida de Argozelo, felizmente. Nem imaginam o calvário que foi para, junto 

das Infraestruturas de Portugal, ver o projeto aprovado. Andamos três anos 

nisto. É preciso ir a Lisboa, é preciso fazer reuniões por videoconferência e é 

preciso fazer tudo para ver uma coisa em que nós queremos colaborar, somos 

nós que estamos a investir e eles estão a obstaculizar, a pôr mil e uma situa-

ções que não percebo. Dá ideia que estamos numa grande cidade quando nós 

queremos é segurança para as pessoas que ali andam de carro e, fundamen-

talmente, para os peões. Informar que estamos a fazer a distribuição dos caba-

zes, como fizemos o ano passado em março com a pandemia, àqueles alunos 

que têm a ação social escolar. Como bem disse o senhor Presidente da Junta 

da União das Freguesias de Caçarelhos e Angueira que, não podendo usufruir 

das refeições na escola porque estão nas aldeias, fazer essa distribuição espa-

çadamente, fundamentalmente produtos para as crianças, o leite, os cereais, a 

fruta para que também possam usufruir daquilo que é um direito delas”.----------- 

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

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

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

------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel Oliveira. Disse: “Relativa-

mente à informação escrita Senhor Presidente, é congratular-me com o exce-

lente trabalho que está feito e as várias realizações que estão a ser feitas. Mas 

a minha pergunta era sobre o painel cerâmico do mineiro de Argozelo, penso 

eu que deve ser em azulejo, se já foi feito, se está a ser feito, se já foi colocado 

ou se é para colocar”. ----------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Está a pergun-
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tar se já foi colocado, sabe que não porque ainda não o viu lá. O painel está 

pronto para ser colocado, mas a pintora o que nos alertou foi que, colocando-o 

no muro conforme está lá, uma vez que o muro tem muita humidade e verifi-

cou-se, agora, com este período de chuva alertou-nos para isso, que era de 

todo conveniente revestir aquele muro com outro material, para evitar muitas 

humidades no azulejo que será lá colocado e ele possa saltar. Sabemos que, 

apesar dos materiais com que são colados os azulejos, pode acontecer como 

já aconteceu aqui, depois é reparado, aqui no de Vimioso, o artista tem feito 

essa reparação sempre que algum salta. Aliás, temos um na nossa posse que 

saltou e que vai ser colocado. Ele, todos os anos, faz uma verificação e uma 

manutenção dos azulejos e, portanto, estamos a articular a melhor solução pa-

ra colocar ali no muro, para que imediatamente possa ser colocado o painel. 

Está totalmente pronto só precisa de ser colocado, mas é melhor colocá-lo com 

segurança. Como sabe, e sabe melhor do que eu, aquele muro tem muita, mas 

muita humidade. Ou faremos outro muro com revestimento entre os dois ou 

encontrar outra solução técnica que diminua o grau de humidade nesse muro 

evitando posteriores descolagens dos azulejos que vão lá ser colocados”.--------

------- Ponto dois ponto dois) – Apreciação e votação do mapa dos Fluxos 

de Caixa e utilização do saldo de gerência de 2020. --------------------------------

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

de Estado vem permitir que o saldo de gerência possa ser aprovado na As-

sembleia Municipal de fevereiro. Aproveitamos essa oportunidade para o apro-

var desde já. A utilização do saldo de gerência só pode ser aprovado e (está na 

informação, na parte final, do técnico superior) com a aprovação do mapa dos 

fluxos de caixa. Estamos a falar de questões contabilísticas. No ano anterior, 

isto não era necessário porque não estávamos no novo sistema do SNCAP, 

sistema contabilístico novo que agora rege as autarquias locais. O que se trata 

é aprovar os fluxos de caixa e, simultaneamente, a utilização do saldo de ge-

rência que totaliza dois milhões setecentos e dezoito mil quatrocentos e cin-

quenta seis euros e trinta e quatro cêntimos, que resulta do exercício do ano 

anterior”.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

locou o ponto dois ponto dois à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 

Colocado à votação, em minuta, foi aprovado por unanimidade. ---------------------
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------- O Senhor Presidente da Assembleia sugeriu e foi aceite que dada a 

complementaridade dos pontos: dois ponto três, dois ponto quatro, dois ponto 

cinco e dois ponto seis, fossem discutidos em conjunto, sendo que a sua vota-

ção decorreria separadamente. -------------------------------------------------------------- 

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

ro:1 – Alteração modificativa ao Orçamento da Receita número 1 do ano 

contabilístico de 2021. -------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação da Alteração nú-

mero:1 – Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa número 1 do 

ano contabilístico de 2021. -------------------------------------------------------------------

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

ro:1 – Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

número 1 do ano contabilístico de 2021. ------------------------------------------------

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

ro:1 – Alteração Modificativa ao Plano de Atividades Municipais (PAM) 

número 1 do ano contabilístico de 2021. ------------------------------------------------

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

saldo de gerência e na mesma documentação onde está o saldo de gerência 

está esta modificação ou alteração ao orçamento da receita. Se nós aprovamos 

dois milhões setecentos e dezoito mil quatrocentos e cinquenta e seis euros e 

trinta e quatro cêntimos resultantes do saldo de gerência, significa que este 

valor tem que ser introduzido no orçamento da receita da câmara municipal. 

Isto é, o orçamento da receita da câmara municipal que aprovamos em dezem-

bro do ano anterior, é agora reforçado com esta verba resultante do saldo de 

gerência. O dois ponto quatro, respeita à alteração ao orçamento da despesa, 

isto é, se entram os dois milhões (a verba do saldo de gerência), dois milhões 

setecentos e vinte e oito gross modo, temos que fazer uma alteração ao orça-

mento da despesa exatamente no mesmo valor. Introduzimos em despesas 

correntes um milhão cento e trinta e seis mil cento e dezasseis euros e trinta e 

quatro cêntimos, e nas despesas de capital um milhão oitocentos e onze mil 

oitocentos quarenta euros. É este o que respeita o dois ponto quatro que é a 

alteração do orçamento da despesa. Se nós alocamos um milhão e oitocentos 

mil euros às despesas de capital, significa isso que há, obrigatoriamente, uma 

alteração ao plano plurianual de investimentos que é o que consta no dois pon-
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to cinco, com o reforço de algumas rubricas que não tinham dotação suficiente 

quando aprovamos em dezembro e com a introdução de novas rubricas que 

não foram consideradas o ano passado porque não tínhamos verba para o efei-

to. Havendo também um reforço das despesas correntes, também o plano de 

atividades municipal (PAM), que consta do dois ponto seis, sofreu alterações 

com o reforço financeiro de algumas rubricas que já existiam, designadamente 

no que se refere ao pagamento das questões da água e do saneamento, quer 

AGS quer à CTGA, porque permite-nos alocar os recursos financeiros para to-

do o ano económico em curso de dois mil e vinte e um. Em síntese, dois ponto 

três alteração à receita com o dinheiro que é integrado no orçamento; dois pon-

to quatro alteração ao orçamento da despesa, para alocar as despesas que 

vão ser feitas; dois ponto cinco alteração do plano plurianual de investimentos 

com os investimentos que são feitos; e o dois ponto seis a alteração ao plano 

de atividades municipal decorrente também da utilização do saldo de gerência”. 

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

locou o ponto dois ponto três à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 

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

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

vado por unanimidade. Ponto dois ponto cinco, aprovado por unanimidade. Co-

locado à votação em minuta foi aprovado por unanimidade. Ponto dois ponto 

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

do por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal sugeriu e foi aceite que 

dada a complementaridade dos pontos: dois ponto sete, dois ponto oito e dois 

ponto nove, fossem discutidos em conjunto, mas que a sua votação ocorreria 

separadamente. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

ro:2 – Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita número 2 do ano 

contabilístico de 2021. -------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto oito) – Apreciação e votação da Alteração número: 

- Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa número 2 do ano con-

tabilístico de 2021. ------------------------------------------------------------------------------

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

ro:2 – Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 
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número 2 do ano contabilístico de 2021. ------------------------------------------------

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

semelhante, é análoga à que acabei de fazer para os anteriores pontos, do dois 

ponto três ao dois ponto seis. Esta Assembleia, no ano transato, autorizou a 

câmara municipal a contrair um empréstimo até ao máximo de quinhentos mil 

euros para executar a Avenida de Argozelo. Sempre lhes disse que esse valor 

se não for necessário recorrer à totalidade do empréstimo não será, se for ne-

cessário recorreremos. Entretanto, após a Assembleia Municipal de dezembro, 

chegou o visto do Tribunal de Contas a autorizar a contração desse emprésti-

mo. E, por isso, o dois ponto sete respeita exatamente à alteração ao orçamen-

to da receita, porque vamos integrar no orçamento da receita de quinhentos mil 

euros, só agora é que o podemos fazer, depois da aprovação ou do visto posi-

tivo do Tribunal de Contas. Portanto, dois ponto sete introdução de quinhentos 

mil euros no orçamento da receita, por isso o orçamento da receita altera. Ora 

se vamos alocar quinhentos mil euros ao orçamento da receita, tem que haver 

correspondente despesa, e a despesa é o dois ponto oito, a despesa de qui-

nhentos mil euros, exatamente nessa empreitada, que na segunda-feira em 

reunião de câmara, como já os informei iremos lançar, tratando-se de um con-

curso público na ordem dos seiscentos mil euros. O dois ponto nove significa 

que há uma alteração ao plano plurianual de investimentos. Em que consiste 

essa alteração? Consiste em reforçar financeiramente a rubrica da avenida de 

S. Bartolomeu de Argozelo”. -------------------------------------------------------------------

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

locou os pontos à votação: ponto dois ponto sete foi aprovado por unanimida-

de. Colocado à votação, em minuta, foi aprovado por unanimidade. Ponto dois 

ponto oito foi aprovado por unanimidade. Colocado à votação, em minuta, foi 

aprovado por unanimidade. Ponto dois ponto nove aprovado por unanimidade. 

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

------- Ponto dois ponto dez) – Apreciação e votação da Atualização de Ta-

xas e Tarifas para o ano de 2021 – Regulamento do serviço de Abasteci-

mento de Água e do serviço de Saneamento de Águas Residuais do Mu-

nicípio de Vimioso. ------------------------------------------------------------------------------

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

que, em função do apuramento da taxa de inflação, quer as taxas e as tarifas 
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possam ser atualizadas. Tem sido norma da câmara municipal não atualizar 

essas taxas, e foi deliberado em reunião de câmara no dia vinte e um de de-

zembro, não atualizar as taxas e as tarifas em causa, mantendo-as exatamente 

nos valores em que estão”. ---------------------------------------------------------------------

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

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

dade. Colocado à votação, em minuta, foi o mesmo aprovado por unanimida-

de.------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto onze) – Apreciação e votação da Atualização em 

2021 de valores de Taxas e/ou Preços e Licenças – Regulamentos Munici-

pais. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ponto anterior aqui trata-se das taxas, preços e licenças dos regulamentos mu-

nicipais termas, canil, espetáculos, parque de campismo. Aliás também hoje 

tudo parado, mas também nós vamos manter exatamente as mesmas taxas 

para o presente ano que vigoraram no ano anterior”. -----------------------------------

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

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

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

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

------- Ponto dois ponto doze) – Apreciação e votação das “Regras Aplicá-

veis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso – Lei nº 

8/2012 de 21 de fevereiro, republicada em anexo à Lei nº22/2015 de 17 de 

março”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

anos anteriores, até ao dia trinta e um de janeiro, temos a obrigação legal, a 

Câmara Municipal, de remeter à Assembleia Municipal, exatamente, as decla-

rações que têm a ver com os compromissos e os pagamentos em atraso. Isto 

respeita, fundamentalmente, àqueles munícipes que têm pagamentos em atra-

so para com a Câmara Municipal, muitos deles tem a ver com os pagamentos 

da água. Portanto, estão aí elencadas. Temos feito um esforço junto dos deve-

dores para que regularizem as suas situações. Muitas vezes, não é fácil mas 

continuaremos com esse esforço, portanto, no estrito cumprimento da lei da-

mos conhecimento aqui desta situação”. ---------------------------------------------------
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------- Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia Mu-

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

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

-------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal sugeriu e foi aceite que 

os pontos: dois ponto treze e o dois ponto catorze fossem discutidos em con-

junto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto treze) – Centro Social e Paroquial de Nossa Se-

nhora das Dores, Argozelo – Apreciação e votação do enquadramento da 

empreitada de “Ampliação e beneficiação funcional do edifício existente 

do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora das Dores” em empreita-

da de reabilitação urbana”. ------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto dois ponto catorze) – Santa Casa da Misericórdia de Vimioso 

– Apreciação e votação do enquadramento da empreitada “Reestrutura-

ção do Lar de Idosos e Centro de Dia de S. José”, em empreitada de reabi-

litação urbana. ------------------------------------------------------------------------------------

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

Argozelo e de Vimioso têm aprovadas candidaturas para execução de traba-

lhos nas suas instalações. Como sabem, também nós aprovamos aqui, o ano 

passado, salvo erro, penso que em Setembro na Assembleia Municipal, as 

áreas de reabilitação urbana. Renovamos a de Vimioso que já existia e criamos 

mais cinco áreas de reabilitação urbana. Qual é a vantagem aqui? Também há 

vantagens para os particulares, mas raramente os particulares recorrem a esta 

vantagem de que dispõem, mas para as instituições a vantagem é grande. O 

que é que isto permite? Permite, por exemplo, que a Santa Casa da Misericór-

dia de Vimioso que foi a dona da empreitada, em colaboração connosco por 

exemplo da creche, em vez de pagar o IVA a vinte e três por cento pagasse a 

seis por cento, porque a empreitada está integrada numa área de reabilitação 

urbana. Ora o que está aqui em causa é que, no ponto treze que diz respeito 

ao Lar de Argozelo e o dois ponto catorze que diz respeito ao Lar de Vimioso, é 

a mesma situação. Acontece que nos foi questionado, pelo Lar de Argozelo, 

que a empresa contabilística com quem trabalha, considera que tem que haver 

uma deliberação da Assembleia Municipal a reconhecer que a obra se integra 

numa área de reabilitação urbana (não é necessário, basta a Câmara Munici-

pal, nós sabemos porque a Assembleia Municipal já aprovou), e que ela se in-
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tegra no no Decreto-Lei número trezentos e sete de dois mil e nove que é o 

que determina as áreas de reabilitação urbana. E, portanto, por uma questão 

de precaução mais vale pecar por excesso do que por defeito. Então, nós emi-

timos estas certidões. Ou são aprovadas aqui estas deliberações para emitir a 

respetiva certidão para entregar ao Lar de Argozelo Centro Social e Paroquial 

de Nossa Senhora das Dores e à Santa Casa da Misericórdia de Vimioso para 

que eles, juntamente com os empreiteiros que fizerem as obras e com os res-

petivos contabilistas, poderem usufruir do IVA a seis por cento”. --------------------

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

locou os pontos à votação. Ponto dois ponto treze foi aprovado por unanimida-

de. Colocado à votação, em minuta, foi aprovado por unanimidade, Ponto dois 

ponto catorze foi aprovado por unanimidade. Colocado à votação em minuta, 

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

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

nicípio. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-------Usou da palavra o senhor Vereador Vítor Américo Calvelhe Pires. Disse: 

“Como foi falado, aqui no início desta sessão, informo que assumi recentemen-

te o cargo de Vereador na Câmara Municipal. Abdiquei do cargo de deputado 

da Assembleia e gostaria apenas de fazer um pequeno agradecimento a todos 

os membros da Assembleia. Foram os primeiros anos que eu tive contacto com 

estas lides, foram três anos que considero que cumpri seriamente as minhas 

funções. Desta maneira, agradecer a todas as pessoas que colaboraram comi-

go para que isso fosse possível. Espero estar à altura, também agora, para, 

competentemente, cumprir as funções neste cargo de vereador. Sei que saio 

mais ou menos com a consciência tranquila, cumpri aquilo que tinha que cum-

prir para aquilo que fui eleito, sei que ganhei aqui alguns amigos, sei que ga-

nhei também, fora daqui, alguns inimigos de estimação, sinal que mexi com 

alguns interesses instalados. Para terminar, queria só fazer aqui um aparte até 

relativamente à intervenção do meu amigo Licínio. Saudar, também, a situação 

que está acontecer aqui da vacinação dos nossos residentes em Vimioso nos 

Lares. Fico satisfeito que as coisas tenham corrido bem, que as juntas de fre-

guesia estejam a fazer aquilo para que elas são eleitas que é estar junto das 
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populações e ajudá-las nos momentos difíceis. Relativamente à situação que o 

Licínio dizia, de nós alguns representantes estarmos aqui nesta mesa do Parti-

do Socialista estarmos incomodados com a situação dos computadores. Eu 

não diria estar incomodado, sinto-me satisfeito por saber que, apesar de serem 

tão maus, as vacinas chegaram atempadamente e os nossos cidadãos já foram 

vacinados. Quanto aos computadores, obviamente, que não será desejado por 

todos que não tivessem chegado. Quanto à intervenção do Licínio com os ta-

bletes, basicamente, também poderá ser um de puxar, um bocadinho, a brasa 

à sua sardinha em demagogia política, mas cada um é que sabe. Desejo sorte 

a todos até ao final do mandato e contem comigo para o que for preciso”. ------- 

------- 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 

___________________________________________ 

 

 


