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ATA NÚMERO VINTE E QUATRO 

 

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

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E 

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

------- Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas nove   

horas e trinta minutos, 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 

vinte e cinco de abril 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 dos Documentos de 

Prestação de Contas de 2020 – (Relatório de Gestão). -----------------------------  

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

Prestação de Contas Consolidadas do ano financeiro de 2020. ----------------

------- Ponto dois ponto quatro) – Conhecimento da Análise Económico-

financeira relativa ao ano de 2020. -------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois ponto cinco) – Conhecimento do Relatório e Parecer do 

Revisor Oficial de Contas – Contas Consolidadas. ----------------------------------

------- Ponto dois ponto seis) – Conhecimento do Relatório e parecer do 

Revisor Oficial de Contas – Contas Individuais. --------------------------------------

------- Ponto dois ponto sete) – Conhecimento da Certificação Legal de 

Contas Individuais. ------------------------------------------------------------------------------
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------- Ponto dois ponto oito) – Conhecimento da Certificação Legal de 

Contas Consolidadas. --------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto nove) – Apreciação e votação da Aplicação do Re-

sultado Líquido do Período – Ano de 2020. --------------------------------------------

------- Ponto dois ponto dez) – Apreciação e votação do Inventário do Pa-

trimónio Municipal. ------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto onze) – Apreciação e votação da Proposta de Fi-

nanciamento Municipal para o exercício pela Comunidade Intermunicipal 

das Terras de Trás-os-Montes das Competências próprias e delegadas 

enquanto Autoridade dos Transportes – Aditamento ao Contrato Interad-

ministrativo de Delegação de Competências. -----------------------------------------

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

ro:11 Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa número 4 do ano 

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

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

ro:11 Alteração Modificativa ao Plano de Atividades Municipais (PAM) 

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

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

mero:11 Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

número 4 do ano contabilístico de 2021. ------------------------------------------------

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

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, Lurdes Cristina 

Rodrigues Braz Pires, Ana Marisa Rebelo C. do Bento, Alexandra Manuela 

Freire Brás Tomé, Manuel João Ratão Português, André Fernandes Ramos, 

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 Gonçal-

ves Rodilhão, Manuel Emílio Fonseca João, José Manuel Alves Ventura, Luci-

ano Lopes Alves, José Amadeu Vara Rodrigues e Manuel João Brás. -------------
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------- Faltaram os senhores deputados: Hugo Miguel Jerónimo Ribeiro Rodri-

gues, Mário Esteves Gonçalves e Hélder Domingos Ramos Pais Presidente da 

Junta de Freguesia de Matela. -----------------------------------------------------------------

------- 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 vinte e cinco de abril 2021. -------------------------------------------------------

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

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

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

------- Todos os membros estavam na posse da informação enviada antecipa-

damente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

dada a complementaridade dos pontos: do ponto dois ponto dois ao ponto dois 

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

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

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

Prestação de Contas do ano financeiro de 2020 – (Relatório de Gestão). ---

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

Prestação de Contas Consolidadas do ano financeiro de 2020. ----------------

------- Ponto dois ponto quatro) – Conhecimento da Análise Económico-

financeira relativa ao ano de 2020. --------------------------------------------------------
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------- Ponto dois ponto cinco) – Conhecimento do Relatório e Parecer do 

Revisor Oficial de Contas – Contas Consolidadas. ----------------------------------

------- Ponto dois ponto seis) - Conhecimento do Relatório e Parecer do 

Revisor Oficial de Contas – Contas Individuais. --------------------------------------

------- Ponto dois ponto sete) – Conhecimento da Certificação Legal das 

Contas Individuais. ------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto oito) – Conhecimento da Certificação Legal de 

Contas Consolidadas. --------------------------------------------------------------------------

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

estes pontos fossem discutidos em conjunto porque estão todos relacionados. 

Passo a apresentar: 

 

Prestação de Contas 2020 – Contas Individuais 

Análise Orçamental: 

Em 31 de dezembro de 2020, o grau de execução Orçamental mostra-se posi-

tivo, atendendo a que a execução da despesa se apresenta inferior à execução 

da receita.  

O saldo inicial de operações orçamentais foi de 2.615.422,55€ e o saldo final 

de operações orçamentais ascendeu a 2.718.456,34€, o que representa um 

aumento de 103.033,79€, conforme esclarece o quadro da página 5 do relatório 

de gestão. 

Relativamente às operações não orçamentais (operações de tesouraria) estas 

registaram um saldo inicial de 628.321,20€ e um saldo final de 715.631,48€, o 

que representa um acréscimo de 87.310,28€. Importa referir que estas verbas 

respeitam a cauções.  

Durante o ano de 2020 as receitas ascenderam a 9.600.986,60€ e as despesas 

a 9.497.952,81€. 

O Município cumpre o princípio orçamental de equilíbrio já que a Receita Cor-

rente cobre a totalidade da Despesa Corrente mais as amortizações médias de 

empréstimos de médio e longo prazo. 

O Município de Vimioso cumpre o Limite de Endividamento conforme esclarece 

o quadro 27 do relatório de gestão e o quadro da página 19 da Análise Econó-

mico Financeira efetuada pela equipa de Revisores Oficiais de Contas. 
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Análise Económico Financeira: 

As demonstrações financeiras do ano de 2020 foram preparadas e apresenta-

das de acordo com a Estrutura Concetual e as Normas de Contabilidade Públi-

ca (NCP) do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas (SNC-AP) e a informação relativa ao ano anterior baseia-se no Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), através de uma mera 

conversão dos saldos das contas e rubricas de acordo com o SNC-AP.  

Para o efeito, foi elaborado um balanço de abertura a 1 de janeiro de 2020 de 

acordo com o Manual de Implementação do SNC-AP. 

Os ajustamentos resultantes da mudança das políticas contabilísticas foram 

reconhecidos no saldo de resultados transitados. 

Em termos globais o ajustamento ao ativo não corrente, classificado no grupo 4 

(Ativos Fixos Tangíveis, Ativos Fixos Intangíveis e Propriedades de Investimen-

to), provocou uma redução de 1.289.669,29€ no património líquido, e decorreu 

da variação das vidas úteis de ativos (Edifícios e Outras Construções), com 

implicações na reespressão retroactiva das depreciações acumuladas. 

De referir que o novo referencial altera significativamente a vida útil de Edifícios 

e Outras Construções, respetivamente de 150 anos para 100 anos e de 80 

anos para 50 anos. 

O balanço em 31 de dezembro de 2020, evidência um total de 35.326.209,85€ 

no ativo liquido, um total de 30.510.886,22€ de património líquido, um total de 

2.108.366,94€ no Passivo e um resultado líquido negativo de 188.352,00€. 

No ano de 2020 é difícil efetuar uma análise comparativa com o ano anterior 

porque em 2019 o referencial contabilístico era o POCAL e em 2020 já foi 

SNC-AP.  

Relativamente à Demostração de Resultados podemos concluir que o compor-

tamento das diversas rubricas de resultados conduziu a uma variação negativa 

de 284.360,48€ na rubrica de Resultado Liquido, face a 2019, registando a 31 

de dezembro de 2020 o montante negativo de 188.352,00€. 

A rubrica de gastos que registou maior aumento, face a 2019, foi a rubrica Gas-

tos/Reversões de Depreciações e Amortizações, que registou um incremento 

de 328.211,09€ face ao ano transato. 

Foi um ano particularmente difícil em que, muitas vezes, tivemos de nos rein-

ventar para procurar soluções para problemas que nunca tínhamos vivido. Uma 
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vez mais, o concelho mostrou a sua resiliência, encontrou forças e formas de 

ultrapassar os obstáculos, sempre com o esforço e comprometimento de todos, 

honrando e homenageando os que nos antecederam e que deixaram de estar 

connosco e de olhos num futuro que acreditamos sempre melhor.   

 

 

Prestação de Contas 2020 – Contas Consolidadas 

 

O perímetro de consolidação é definido pelo artigo 75.º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, com as devidas adaptações. 

O grupo autárquico do Município de Vimioso é composto pelo Município de 

Vimioso, enquanto entidade contabilística consolidante, e pela entidade Resí-

duos do Nordeste EIM, S.A., entidade consolidada. 

A participação no capital da Resíduos do Nordeste, EIM, SA, reporta-se ao ano 

de 2019, sendo o capital da empresa representado por 50.000 ações, cujo va-

lor nominal de cada ação é de 1 euro. O Município de Vimioso detém 1.527 

ações, representado 3,05% do capital social, correspondendo a 1.527,00 €.  

O ponto 6 da Orientação n.º 1/2010, aprovada pela Portaria n.º 474/2010, de 1 

de julho, define quais são os métodos de consolidação disponíveis para o sec-

tor público administrativo. 

Para efeitos de consolidação de contas 2020 com a Resíduos do Nordeste 

EIM, S.A., entidade controlada conjuntamente com outras entidades, o método 

a utilizar será o Método de Equivalência Patrimonial (MEP), considerando que 

a Portaria não refere a possibilidade de consolidação proporcional. O Método 

de Equivalência Patrimonial consiste na substituição no balanço da entidade 

consolidante do valor contabilístico das partes de capital por ela detida pelo 

valor que proporcionalmente lhe corresponde nos capitais próprios da entidade 

participada. 

Os procedimentos de consolidação adotados e respetivos ajustamentos cons-

tam do ponto 5 do relatório de gestão das contas consolidadas. 

O Ativo Líquido total apresentado no balanço consolidado é de 35.764.583,82€, 

constituído maioritariamente por Ativos não Correntes. De referir que relativa-

mente ao Ativo Consolidado está evidenciado o ajustamento efetuado na rúbri-

ca Participações Financeiros (41.4.1 - Participações de capital) com base na 
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percentagem de participação do Município de Vimioso no Capital Próprio da 

entidade Resíduos do Nordeste, EIM, S.A. 

O Passivo apresentado no Balanço Consolidado, no montante de 

2.108.366,94€, não sofreu qualquer alteração quando comparado com o Ba-

lanço Individual do Município de Vimioso. 

O Resultado Líquido de Exercício Consolidado apresenta um valor de -

181.058,70€, superior ao registado na Demonstração de Resultados Individual 

do Município de Vimioso (com um RLE de -188.352,00€), variação influenciada 

pelos ajustamentos já referido no ponto 5, do relatório de gestão das contas 

consolidadas, referente aos procedimentos de consolidação. 

Relativamente aos Mapas de Fluxos de Caixa Consolidados, Demonstração 

Consolidada de Desempenho Orçamental, Demonstração Consolidada de Di-

reitos e Obrigações por Natureza, Endividamento de Médio e Longo Prazos 

Consolidado, os mesmos não sofreram alterações em relação aos mesmos 

mapas do das contas individuais do Município, atendendo à utilização para a 

Consolidação de Contas do Método de Equivalência Patrimonial. ------------------  

------- Termino assim a minha exposição, Senhor Presidente, ficando ao dispor 

para qualquer esclarecimento”. ----------------------------------------------------------------

------- Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente colocou os pontos à 

votação. Ponto dois ponto dois foi aprovado por unanimidade, colocado à vota-

ção em minuta, foi aprovado por unanimidade. Ponto dois ponto três aprovado 

por unanimidade, colocado à votação em minuta, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois ponto nove) – Apreciação e votação da Aplicação do Re-

sultado Líquido do período – Ano de 2020. ---------------------------------------------

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

nhores deputados dispõem da informação técnica, do técnico superior António 

Martins, e que esteve presente na reunião de câmara de trinta e um de maio de 

dois mil e vinte e um, como expliquei na apresentação dos Documentos de 

Prestação de Contas, o resultado líquido decorrente da alteração das deprecia-

ções do património é negativo, cento e oitenta e oito mil trezentos e cinquenta e 

dois euros. Este saldo, conforme é dito na informação, entra negativo na conta 

resultados transitados, mas quero sublinhar que esta conta se mantém positiva 

porque transitou de anos anteriores com valor suficiente”. ----------------------------
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------- Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia Mu-

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

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

-------- Ponto dois ponto dez) – Apreciação e votação do Inventário do Pa-

trimónio Municipal. ------------------------------------------------------------------------------

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

põem os senhores deputados do documento que esteve presente na reunião 

de câmara no dia sete de junho. A trinta e um de dezembro de dois mil e vinte, 

o valor patrimonial atual dos bens registados era de cinquenta e um milhões 

cem mil seiscentos e trinta e oito euros e setenta cêntimos. Devo sublinhar que 

este património é o património bruto do município que totaliza esse valor. Sen-

do que, na última página dessa informação, aparecem três milhões quarenta e 

um mil novecentos e sessenta e seis euros e sete cêntimos que diz respeito ao 

imobilizado em curso isto é, àquelas empreitadas que estão a ser realizadas e 

quando estiverem concluídas entrarão no inventário do património municipal”.--

------- Não houve intervenções, pelo que o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal colocou o ponto dois ponto dez à votação, tendo sido aprovado por 

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

------- Ponto dois ponto onze) – Apreciação e votação da Proposta de Fi-

nanciamento Municipal para o Exercício pela Comunidade Intermunicipal 

das Terras de Trás-os-Montes das Competências próprias e delegadas 

enquanto Autoridade dos Transportes – Aditamento ao Contrato Interad-

ministrativo de Delegação de Competências. -----------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Como é do co-

nhecimento, esta Assembleia Municipal deliberou delegar, na Comunidade In-

termunicipal, a gestão dos transportes municipais. A rede intermunicipal (ex: 

Miranda do Douro passa em Vimioso vai para Bragança) é competência da 

Comunidade Intermunicipal. O único município que não delegou na CIM a sua 

rede municipal foi Bragança. Todos os outros oito municípios delegamos na 

CIM. Entretanto a CIM foi fazendo o seu trabalho, já lançou concurso e já estão 

em análise as propostas dos concorrentes. Estou convencido que, até ao final 

do ano ou no início do próximo ano, dois mil e vinte e dois, teremos uma rede 

de transportes para servir todas as localidades do nosso concelho e também 

de todos os outros oito concelhos mais a rede intermunicipal com várias moda-
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lidades desse serviço. O que se propõe, se virem no documento, (página sete) 

são propostas que já foram aprovadas na última reunião de câmara. Estas de-

liberações introduzem alteração ao PAM e ao Orçamento da Despesa. Propõe-

se fazer um aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de compe-

tências. O que é que isto significa? Aquele dinheiro que vem, digamos do Esta-

do, do IMT, para o município gerir a sua rede municipal, também tem de ser 

transferido para a Comunidade Intermunicipal, uma vez que é ela que vai gerir 

esta rede de transportes. Acontece que, o dinheiro que é transferido para o 

município de Vimioso e do município de Vimioso para a Comunidade Intermu-

nicipal não é suficiente e verificamos isso, no âmbito da análise das propostas 

(CIM). Cada município, incluindo Bragança para a rede intermunicipal, vai ter 

que transferir para a Comunidade Intermunicipal aquele dinheiro que falta para 

poder pagar os serviços que vierem a ser prestados. Devo-lhes dizer que o va-

lor não é nada significativo porque, hoje, o município de Vimioso com os trans-

portes escolares gasta mais do que aquilo que vai pagar à CIM, sendo que os 

transportes escolares vão ser integrados nesta rede de transportes. Haverá  

pois poupanças financeiras para o município de Vimioso. Ora, não tendo nós 

gastos específicos com o transporte escolar essa verba que é hoje alocada ao 

transporte escolar é maior do que aquela que vamos ter de transferir para a 

Comunidade Intermunicipal. No ponto três, tratando-se de um concurso a cinco 

anos significa que é um compromisso plurianual e também esta Assembleia 

Municipal tem de apreciar e votar a assunção desse compromisso. É sobre es-

tas três propostas/deliberações, numa só, que esta Assembleia tem de se pro-

nunciar. Estamos em crer que, como lhes disse, no final deste ano, não no iní-

cio do ano lectivo como esperávamos (ainda vamos ter que lançar concurso 

para o transporte escolar, provavelmente para o primeiro período escolar do 

próximo ano lectivo de setembro a dezembro), em janeiro do próximo ano, é 

bem provável que tenhamos este sistema de transportes que, repito, serve todo 

o concelho. O município que mais vai pagar nas intermunicipais é Bragança, 

mas era o que discutíamos na reunião de câmara, não me importava de pagar, 

era sinal de que as pessoas vinham para cá e ao fim do dia é que se iam em-

bora. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

nicipal colocou o ponto dois ponto onze à votação, tendo sido aprovado por 
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unanimidade. Colocado à votação, em minuta, foi aprovado por unanimidade. --

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

ro:11 Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa número 4 do ano 

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

------- Usou da Palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Como podem 

ver, também esteve presente na reunião de câmara no passado dia vinte e um 

de junho, dizer-lhes que esta alteração ao orçamento da despesa, não traz ne-

nhuma alteração em termos de valores. O que fizemos foi em função de candi-

daturas aprovadas e em função da necessidade de alocar as verbas a transferir 

para a CIM, e porquê? Porque para que o contrato seja visado, pelo Tribunal 

de Contas, a CIM tem que demonstrar que tem cobertura/cabimento financeiro 

para essa despesa e, portanto, temos que ter prevista no orçamento da despe-

sa. E é disso simplesmente que se trata, da alteração ao orçamento da despe-

sa, repito, não entra um cêntimo, não sai um cêntimo”. --------------------------------

------- 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. --

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

ro:11 Alteração Modificativa ao Plano de Atividades Municipais (PAM) 

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

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

também, deliberado no dia vinte e um de junho em função da solicitação da 

CIM, o PAM que é o Plano de Atividades Municipais passa a integrar uma nova 

rubrica que é exatamente as transferências para a Comunidade Intermunicipal 

das Terras de Trás-os-Montes, no âmbito das suas competências enquanto 

autoridade de transportes. Esta rubrica não existia. Ela vai, pelo menos, estar 

aqui cinco anos e, portanto, entra no Plano de Atividades Municipais. Teve que 

ser integrada para demonstrar, junto do Tribunal de Contas, que faz parte do 

Plano de Atividades Municipais do município de Vimioso”. ----------------------------

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

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

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

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

mero:11 Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 
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número 4 do ano contabilístico de 2021. ------------------------------------------------

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

põem os senhores deputados do documento. Trata-se de uma altera-

ção/modificativa ao PPI que inclui três rubricas novas. Uma tem a ver com uma 

candidatura que vimos aprovada ao Portugal 2020/Norte Natural. Outra tem a 

ver com a rubrica, que é importante para a câmara, a aquisição de equipamen-

tos e a outra tem a ver com outra candidatura aprovada e que vamos já come-

çar a implementar, embora, a parte mais visível só mais para o final do ano, 

que é aquela candidatura para nós também a nível de toda a CIM, à excepção 

de Mogadouro, que é o cadastro dos prédios rústicos, projeto piloto que come-

çou em Alfândega da Fé e que agora se vai estender a outros municípios. Por-

tanto, incluir no Plano Plurianual de Investimentos esta rubrica que tem a ver 

com o registo dos prédios rústicos, com a sua inscrição na conservatória. Te-

mos aqui uma meta a atingir que é inscrever cerca de cinquenta a sessenta por 

cento durante dois três anos estas matrizes e, depois no final, vamos ver os 

resultados e se o processo é para continuar. Dizer-lhes que, quer a rubrica do 

Norte Natural, quer a rubrica do cadastro, é financiada por fundos comunitá-

rios”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

------- 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 assina-

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

 

                               

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

______________________________________ 
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O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 

 

 


