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ATA NÚMERO VINTE E TRÊS 

 

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

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E 

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

------- Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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 

doze de fevereiro de 2021. ----------------------------------------------------------------- 

------- 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 da Alteração núme-

ro:7 Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa número 3 do ano 

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

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

ro:7 – Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

número 3 do ano contabilístico de 2021. ------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação “Transferência de 

Competências – Lei nº50/2018, de 16/08 – Decreto-Lei nº55/2020 – Ação 

Social – Decisão de aceitação ou não aceitação de competências - Porta-

rias nºs 63, 64, 65 e 66/2021, de 17/03/2021 – Descentralização de compe-

tências no âmbito da Ação Social – Projeto de mapa. ------------------------------

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

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

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

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

tes: José Baptista Rodrigues, José António Cerqueira da Costa Moreira, Sera-

fim dos Santos Fernandes João, Manuel Fernandes Oliveira, Hugo Miguel Je-

rónimo Ribeiro Rodrigues, Lurdes Cristina Rodrigues Braz Pires, Ana Marisa 

Rebelo C. do Bento, Alexandra Manuela Freire Brás Tomé, Manuel João Ratão 

Português, Sandra Manuela Carvalho Vila, Cristina Maria Oliveira Miguel Ro-

drigues, José Manuel Miranda, Licínio Ramos Martins, Olga Isabel Salazar 

Fernandes, Hélder Domingos Ramos Pais, Joana Filipa Carvalho Pires, Adrião 

Afonso Cordeiro Rodrigues, Fernando Manuel Gonçalves Rodilhão, Manuel 

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

Amadeu Vara Rodrigues e Manuel João Brás. --------------------------------------------

------- Faltaram os senhores deputados: André Fernandes Ramos e Mário Este-

ves 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 desde a última Assembleia. -----------------------------------------------------------

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

nária de doze de fevereiro de 2021. -------------------------------------------------------

-------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal foram feitas algumas 

correcções relativamente à ata. Colocada à votação, foi aprovada por unanimi-

dade. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------- Ponto dois ponto um) - Informação escrita do Senhor Presidente da 
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Câmara relativa à actividade municipal. -------------------------------------------------

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

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

dada a complementaridade do ponto dois e ponto três, fossem discutidos em 

conjunto, mas que a sua votação ocorreria separadamente. -------------------------- 

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

ro:7 – Alteração modificativa ao Orçamento da Despesa número 3 do ano 

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

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

ro:7 Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

número 3 do ano contabilístico de 2021. ------------------------------------------------ 

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

tem a ver com uma alteração ao orçamento porque há transferência de verbas 

de rubricas de umas para outras, umas aumentam outras diminuem, e ainda 

com a dotação de novas. No Plano Plurianual de Investimentos, ponto dois 

ponto três, são alocadas exatamente essas novas rubricas às novas disponibi-

lidades financeiras. Não há alteração dotada de verbas, o orçamento, mantêm-

se exatamente com os valores que foram aprovados inicialmente”. -----------------

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

nicipal colocou o ponto dois ponto dois à votação tendo sido aprovado por una-

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

to dois ponto três foi aprovado por unanimidade. Colocado à votação, em minu-

ta, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto quatro) – Apreciação e votação “Transferência de 

Competências – Lei nº50/2018, de 16/08 – Decreto-Lei nº55/2020 – Ação 

Social – Decisão de aceitação ou não aceitação de competências - Porta-

rias nºs 63, 64, 65 e 66/2021, de 17/03/2021 – Descentralização de compe-

tências no âmbito da Ação Social – Projeto de mapa. ------------------------------

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

outras deliberações tomadas em sede de reunião de Câmara, e também nesta 

Assembleia Municipal, também na área respeitante às matérias da segurança 

social, e podem ver aí quer nas deliberações da Câmara Municipal quer na in-

formação que nos é remetida pela Senhora Secretária de Estado da Ação So-

cial, deliberamos, para este ano, não aceitar as competências na área social. 
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Devo dizer que quando elas passarem obrigatoriamente para as câmaras é ou 

será uma das áreas mais sensíveis no exercício destas competências no do-

mínio da segurança social. Basta verem no ofício que nos é enviado, no último 

quadro, a pertinência nos apoios sociais e até no rendimento social de inser-

ção. Não sei se algum município da CIM vai aceitar estas competências, tam-

bém foi discutido na última reunião do Concelho Intermunicipal da CIM e, por-

tanto, a ideia é de que esta competência não seria aceite. Até porque nós, por 

uma questão de coerência, ainda não aceitamos nenhuma porque, de facto, 

pode trazer e vai trazer certamente alguns constrangimentos, até financeiros, 

para as autarquias locais, como aliás na transferência de competências na área 

da educação. Nós sabemos que a responsabilidade maior, financeira, passa a 

ser dos municípios, e aqui será exatamente a mesma coisa. Mas a lei permite 

que ainda não aceitemos. Nem seria correto, estando num ano autárquico, es-

tar a tomar esta deliberação comprometendo o próximo executivo da Câmara 

Municipal. Foi esta a deliberação do executivo da Câmara Municipal, por una-

nimidade, o que propomos a esta Assembleia é que o município de Vimioso 

não aceite, ainda, as competências na área da segurança social”. ------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

---- 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 assinada 

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

 

                               O Presidente da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 
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O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 

 

 


