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------- ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE VIMIOSO; REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VIN-

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

------ Aos quinze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas nove 

horas e trinta minutos, no auditório da casa da cultura, reuniu extraordinaria-

mente a Assembleia Municipal de Vimioso, conforme o número um do artigo 

quadragésimo quinto da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e 

nove de dezoito de Setembro, alterada pela Lei cinco A barra dois mil e dois, 

de onze de Janeiro, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------ 

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

------- Ponto um ponto um) – Apreciação e votação – “Compromissos Plu-

rianuais – Delegação de Competências nos termos do nº3 do artigo 6º da 

LCPA- Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso – Lei 

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

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

------- Ponto um ponto dois) – Apreciação e votação da Lei das Finanças 

Locais – Art.º 26 – Participação variável no IRS – Ano de rendimentos de 

2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto um ponto três) – Apreciação e votação da fixação das Taxas 

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

------- Ponto um ponto quatro) – Apreciação e votação da Taxa Municipal 

de Direitos de Passagem- Ano de 2022. -------------------------------------------------

------- Ponto um ponto cinco) – Apreciação e votação do Quadro do Mapa 

de Pessoal 2022. ---------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto um ponto seis) – Apreciação e votação da Estrutura Orgânica 

da Câmara Municipal de Vimioso. ---------------------------------------------------------

------- Ponto um ponto sete) – Designação de quatro elementos da Assem-
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bleia Municipal para integrar a Comissão Alargada da CPCJ de Vimioso. --

------- Ponto um ponto oito) – Eleição de um representante dos Presiden-

tes da Junta de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de Educa-

ção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto um ponto nove) – Eleição de um representante dos Presiden-

tes da junta de Freguesia para integrar o Conselho Geral da Resíduos do 

Nordeste, EIM. ------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto um ponto dez) – Eleição de um representante dos Presidentes 

da Junta de Freguesia para integrar o Conselho Cinegético Municipal. -----

------- Ponto um ponto onze) – Eleição de dois membros da Assembleia 

Municipal para integrar a Assembleia Intermunicipal da Comunidade In-

termunicipal Terras de Trás-os-Montes.--------------------------------------------------

------- Ponto um ponto doze) – Eleição de um representante dos Presiden-

tes da Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal de Prote-

ção Civil, nos termos da alínea i) do artigo 41º da Lei de Bases da Prote-

ção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto um ponto treze) – Eleição até dois representantes das Fre-

guesias para integrar a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fo-

gos Rurais, nos termos da alínea b) do nº3 do art.º 29 do Decreto-Lei 

82/2021. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal foi dado início à sessão. 

A Senhora primeira secretária verificou as presenças. Estiveram presente Sér-

gio Augusto Pires, Lurdes Cristina Rodrigues Braz Pires, Hugo Miguel Jerónimo 

Ribeiro Rodrigues, Gracinda Cordeiro Rodrigues, Manuel Fernandes Oliveira, 

José Amadeu Vara Rodrigues, Manuel João Ratão Português, Ana Rita Braz 

Lopes, Jorge Nuno Rodrigues L. Alves do Rosário, Maria Bernardete Miranda 

da Veiga, Manuel João Brás, Luís Filipe Pires João, António Emílio Dias, Carla 

Oliveira dos Santos Amado, José Manuel Miranda, Daniel Tomé Ramos, Antó-

nio Eduardo Cruz Izeda, Joana Filipa Carvalho Pires, Jorge Miguel Tomé Gon-

çalves, Manuel Emílio Fonseca João, José Manuel Alves Ventura, Cristina Ma-

ria Oliveira Miguel Rodrigues, Licínio Ramos Martins, Fernando Manuel Gon-

çalves Rodilhão.------------------------------------------------------------------------------------

------- Faltou a senhora membro da Assembleia Municipal: Maria José Afonso 

Fernandes. ------------------------------------------------------------------------------------------
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------- 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, Carina Lopes Machado, Manuel Pascoal Lopes Padrão e 

Debora Fernandes Alves. -----------------------------------------------------------------------

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

------- Ponto um ponto um) – Apreciação e votação – “Compromissos Plu-

rianuais – Delegação de Competências nos termos do nº3 do artigo 6º da 

LCPA – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso – Lei 

nº8/2012 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 do 

que acontece nos anos anteriores e, da deliberação da reunião de câmara no 

dia dezoito de outubro de dois mil e vinte e um, os compromissos plurianuais 

que o Presidente da Câmara possa assumir até ao valor constante da informa-

ção carecem da autorização ou da delegação de competências por parte da 

Assembleia Municipal. Tudo que seja compromissos plurianuais carecem da 

autorização da Assembleia Municipal. A não ser quando eles já constam do 

plano e orçamento para cada um dos respetivos anos. O executivo da câmara 

municipal e a Assembleia Municipal na sequência das eleições do passado dia 

vinte e seis de setembro iniciaram novo mandato, essa delegação que existia, 

até então, deixou de existir. Por esse motivo é que se propõe que a Assembleia 

Municipal delibere a autorização de delegação de competências no Presidente 

da Câmara, para assumir compromissos plurianuais até ao valor que não ex-

ceda os noventa e nove mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e 

oito cêntimos”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------- Ponto um ponto dois) – Apreciação e votação da Lei das Finanças 

Locais – Art.º 26º. – Participação Variável no IRS – Ano de Rendimentos 

de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara. Disse: “Também a 

exemplo dos anos anteriores a câmara municipal tem que dar conhecimento à 

autoridade tributária da deliberação. Se não o fizer significa que os cinco por 

cento reverteriam para o Estado. Tal como tem acontecido, ao longo dos últi-

mos mandatos, a deliberação tomada em reunião de câmara, no dia dois de 

novembro de dois mil e vinte e um, foi no sentido de que os cinco por cento do 

IRS, que a câmara pode determinar a forma como os quer utilizar ou para onde 

os quer utilizar, revertam na totalidade para a câmara municipal, sendo que, 

como vem sendo hábito todo este montante é, na íntegra, aplicado na área so-

cial do município”. --------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado Hugo Miguel Jerónimo Rodrigues. 

Disse: “não queria deixar, na primeira assembleia a seguir às eleições parabe-

nizar o senhor Presidente da Câmara pela eleição para Presidente da CIM Ter-

ras de Trás-os-Montes. Desejar-lhe um excelente trabalho no desempenho 

dessas funções e, não pondo em causa obviamente a isenção no desempenho 

dessa função, pedir-lhe que tudo aquilo que possa reverter em favor do nosso 

concelho, uma vez que é o Presidente, todos concordaremos que puxe a brasa 

à nossa sardinha. Relativamente a este ponto em questão, já em anos anterio-

res, o Partido Socialista propôs uma resolução diferente. Destes cinco por cen-

to, portanto o que eu propunha era que numa destas três possibilidades em vez 

de reverter a totalidade dos cinco por cento para o município, que o município 

apenas fosse buscar dois e meio por cento, e o restante dois e meio por cento 

fosse restituído aos contribuintes do concelho. Parece-me que, em função da 

situação que vivemos nos últimos tempos, era uma forma de restituir algo mais 

a todos os contribuintes, a todos os comerciantes. As pessoas tiveram perda 

de rendimentos e parece-me que essa seria uma medida de apoio social mais 

efetiva e igualada para todos. Nesse sentido dizer-vos a todos que vou votar 

contra esta deliberação e convidava-vos a todos que me acompanhassem nes-

se voto contra, de forma a dividir os cinco por cento dois e meio por cento para 

fazer a gestão que bem entender e nas áreas que a câmara entender, nomea-

damente na área social como tem vindo a fazer. Mas, que os outros dois e 

meio por cento fossem restituídos a todos os contribuintes do município de 

Vimioso”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Usou da palavra o senhor deputado Manuel João Português. Disse: “Mui-

to bom dia a todos, também dar os parabéns a todos os eleitos. Sobre este as-

sunto não pondo em causa a proposta do Hugo, penso o seguinte: há pouca 

gente que paga este imposto, quem o pagou acho que já não está a contar 

com devolução nenhuma, depois a câmara está bem vocacionada para aplicar 

este pouco dinheiro. Se o Estado quisesse que houvesse devolução devia ser 

ele próprio a devolver e, por isso, concordo plenamente com o que se tem feito 

nos anos anteriores, portanto, proponho que esses cinco por cento sejam apli-

cados em ação social.----------------------------------------------------------------------------  

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

meiro lugar dizer que propostas neste sentido só as faz a câmara municipal, a 

assembleia ou vota a favor ou vota contra, se votar contra tem de ir novamente 

à câmara municipal para alterar, ou a câmara municipal fazer uma nova pro-

posta. Aqui a assembleia ou vota a favor e aprova a proposta aprovada, por 

unanimidade, na câmara municipal ou se não a aprovar a câmara municipal 

terá que fazer uma nova proposta a esta assembleia. Percebo o sentido de vo-

to do senhor membro da assembleia Hugo e também percebo o do Manuel Jo-

ão. Eu gosto de dizer isto: pago os meus impostos no concelho de Vimioso, se 

aplicássemos os cinco por cento para os munícipes, para os dois e meio por 

cento é depois fazer as contas, portanto seria metade. Eu próprio o meu agre-

gado familiar receberia na ordem dos mil e duzentos euros, e um cidadão que 

pague, que não tenha o vencimento que eu tenho, que seja metade ou menos 

de metade receberia na ordem dos cento e poucos euros, porque isso tem de-

pois a ver com o escalões. O que significa que, na minha opinião e na da câ-

mara municipal, ao reverterem os cinco por cento na totalidade para a câmara 

municipal e, sendo a totalidade do montante todo ele investido em políticas so-

ciais, apoiar-se-ão os mais desfavorecidos, aqueles que em termos regulamen-

tares reúnem as condições para usufruírem desses apoios. Há munícipes que 

se ganharem na ordem dos oitocentos, novecentos euros por mês iriam rece-

ber cerca de trinta e cinco a cinquenta euros por ano. Ora as políticas sociais 

que são aplicadas a essas famílias quando elas reúnem as condições para 

usufruir desses apoios o valor é sempre muito superior àquele, daí a nossa 

proposta de aplicação. E já agora dizer que estamos a falar de IRS, não esta-

mos a falar de IRC. O IRC sim, aplica-se aos comerciantes industriais, o IRS 
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aplica-se individualmente a eles próprios, mas depende daquilo que eles decla-

rem do que recebem. Portanto, quando estamos a falar de comerciantes ou de 

empresas estamos fundamentalmente a falar do IRC, embora os próprios co-

merciantes industriais também tenham de pagar IRS, depende daquilo que eles 

declararem.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Não tendo havido mais intervenções o Senhor Presidente da Assembleia 

colocou o ponto um ponto dois à votação, tendo sido aprovado por maioria. 

Votaram contra os deputados, Hugo Rodrigues, Manuel João Brás e Carla 

Amado. Absteve-se o deputado José Amadeu Vara Rodrigues e o Presidente 

da Junta de Freguesia de Vimioso, José Ventura. Colocado à votação em mi-

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

-------- Ponto um ponto três) – Apreciação e votação da Fixação das Taxas 

do IMI – Imposto Municipal Sobre Imóveis. ---------------------------------------------

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

proposta que a câmara municipal aprovou em sede de reunião de câmara, no 

dia dois de novembro, e que vem sendo essa a posição da câmara municipal, é 

aplicar, em termos do IMI as taxas mínimas previstas na lei ou seja, para os 

prédios rústicos a taxa de zero vírgula oito por cento e para os prédios urbanos 

a taxa de zero vírgula três por cento. Como podem ver na informação técnica 

para os prédios urbanos poderia ser entre o zero vírgula três por cento e o zero 

vírgula quarenta e cinco por cento, e portanto a câmara municipal a exemplo 

dos anos anteriores, para não sobrecarregar as famílias que pagam o IMI no 

concelho de Vimioso, deliberou a taxa mínima quer para os prédios rústicos 

quer para os prédios urbanos”. ---------------------------------------------------------------- 

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

nicipal, colocou o ponto um ponto três à votação, tendo sido aprovado por una-

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

------- Ponto um ponto quatro) – Apreciação e votação da Taxa Municipal 

de Direitos de Passagem – Ano de 2022.------------------------------------------------ 

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

anos anteriores a câmara municipal pode “reclamar para si uma taxa dos direi-

tos de passagem que as operadoras das comunicações aplicam sobre os seus 

clientes, clientes do município de Vimioso. Esta taxa, são valores muito baixos, 

eu penso que não chegará aos mil euros, mas de qualquer das formas poden-
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do ser a câmara a ficar com este valor, no lugar de ficarem as operadoras, de-

liberamos que essa taxa dos direitos de passagem sobre as operadoras possa 

ser aplicado e reverter para a câmara municipal. Repito, não ultrapassa os mil 

euros, que foi o valor apurado o ano anterior e este ano esse valor não há-de 

ser muito diferente”. ------------------------------------------------------------------------------

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

pal colocou o ponto dois ponto quatro à votação, tendo sido aprovado por una-

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

------- Ponto um ponto cinco) – Apreciação e votação do Quadro do Mapa 

de Pessoal 2022. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião de câmara, no dia dois de novembro, foi aprovada esta proposta de 

alteração do quadro de pessoal, que basicamente introduz no contrato, por 

tempo indeterminado, quatro técnicos superiores e três assistentes técnicos. E 

por contrato de tempo determinado ou determinável sete técnicos superiores e 

três assistentes técnicos. Isto decorre das necessidades que possam vir a exis-

tir na câmara municipal e que se prevêem com a aposentação de alguns dos 

funcionários nalgumas áreas. É competência da câmara municipal propor a 

esta assembleia municipal em função daquilo que nós achamos que podem vir 

a ser as necessidades da câmara municipal”. --------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o senhor deputado Hugo Miguel Jerónimo Rodrigues. 

Disse: “Para me elucidar um bocadinho mais são então quatro técnicos superi-

ores para o quadro e mais três assistentes técnicos, e depois com contrato de-

terminado sete técnicos superiores e três assistentes técnicos, correto? Depois 

aqui em baixo na legenda portanto dos quatros técnicos superiores para o qua-

dro, tem aqui a especificação, gestão de recursos humanos, dois de gestão e 

um engenheiro civil. E depois em baixo, na legenda supostamente dos técnicos 

para contrato de tempo determinado, repete aqui mais dois para a gestão, não 

sei se é engano ou se são realmente quatro pessoas para a área da gestão. 

Gostava de perceber relativamente também aos assistentes técnicos a mesma 

coisa, tem três para o quadro e três para contrato com tempo determinado, e 

na legenda estão três massagistas para o quadro e mais três massagistas por 

tempo determinado, são seis no total, sinceramente parece-me demais, não sei 

dará aqui alguma justificação ou alguma explicação. Dizer-lhe que, como sabe, 
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Vimioso é um concelho pequeno, infelizmente, em recursos e pessoas real-

mente naquilo que nos faz falta, mas aqui toda a gente conhece toda a gente, 

sabe o que toda a gente faz. Nos últimos dias, desde que se começou a publi-

citar estas novas entradas na câmara municipal, já toda a gente me veio dizer a 

mim, toda a gente no sentido das pessoas que conversam comigo sobre estas 

situações, obviamente que não é toda a gente no sentido do significado da pa-

lavra, sabendo já à priori quem serão as pessoas que irão ocupar estes lugares 

que estão aqui para colocação. Dizem-me que a grande maioria, senão a tota-

lidade, serão compostos por elementos que fizeram parte das listas do seu par-

tido nas últimas eleições autárquicas. Espero que isso não se venha a confir-

mar, mas se vier cá estaremos quando estiverem os lugares atribuídos para 

descortinar um a um, se realmente aquilo que se diz, é aquilo que se vai fazer. 

Se assim for fico muito triste, porque dá ideia que os lugares da câmara muni-

cipal não são por necessidade ou não são por competência e são apenas, ex-

clusivamente, aquilo que muita gente diz os fatos à medida para pagar os favo-

res”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Para responder usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, Disse: 

“Em resposta ao senhor deputado Hugo Rodrigues, dizer-lhe que há uma gran-

de diferença entre contrato por tempo indeterminado e contrato por tempo de-

terminável. Os contratos por tempo determinável, o máximo que eles podem 

ser renovados é até três anos e, portanto, o que significa que numa necessida-

de mais urgente se pode recorrer a contratos por tempo determinado ou deter-

minável ou, muitas vezes quando há projetos específicos para os quais são 

necessários recursos humanos sabendo que esse projeto pode terminar e ob-

viamente que terminam as funções das pessoas que vierem a ser contratadas. 

E por isso haver repetição de designação de lugares, seja na gestão, seja nos 

massagistas, quer no quadro por tempo indeterminado, quer no quadro por 

tempo determinável. O que lhe garanto é que, se eles forem abertos por tempo 

determinável não serão abertos por tempo indeterminado. E o dia que forem 

abertos por tempo indeterminado não se justificará que eles se mantenham por 

tempo determinado. É uma prática que acontece nas várias instituições, até 

porque um concurso por tempo determinável decorre num prazo de tempo mui-

to mais curto do que um concurso por tempo indeterminado. Quanto ao outro 

comentário, o concurso ainda não foi aberto obviamente, mas eu também não 
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percebo porque é que gente que foi nas listas não tem os mesmos direitos da 

gente que não ia nas listas. Não quer cortar os direitos aos cidadãos, certa-

mente. Quando o concurso for aberto qualquer cidadão que reúna as condi-

ções, para ser opositor ao concurso, poderá concorrer como é óbvio. Agora era 

o que mais faltava que quem integrou listas do partido A ou B ficasse arredado 

ou impossibilitado, porque a lei nem isso permite, tem que haver igualdade de 

poder concorrer. Não se trata de fatos à medida, não se trata da questão da 

competência, o júri avaliará da competência de quem vier a concorrer e portan-

to também já percebeu que muitas das situações, até é para resolver contratos 

que nem são com a câmara municipal que já vem de há muito tempo, que tem 

a ver com a questão dos massagistas, porque as pessoas precisam de criar 

estabilidade, e a própria câmara municipal precisa de estabilidade nas funções 

que vêm sendo exercidas. Devemos aguardar, calmamente e serenamente, 

para a abertura dos concursos quando eles vierem a ocorrer, e obviamente que 

na selecção dos concorrentes sendo um concurso público toda a gente, qual-

quer cidadão português e até estrangeiro pode concorrer. Agora não queira 

também, porque as pessoas integraram listas manietá-los nos seus direitos, 

acho que também não o quer fazer”. --------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o deputado Hugo Rodrigues. Disse: “Senhor Presidente 

não leve as minhas palavras para o caminho que lhe dá mais gosto e que mais 

interessa. Sei que é hábil no vocabulário e na forma como se exprime, mas não 

queira tirar ilações do que eu disse. Eu, como é obvio, e qualquer outro cidadão 

nacional, não pretendo retirar direitos absolutamente a ninguém, e nada daqui-

lo que disse aqui foi motivo de retirar direitos a quem quer que seja. Aquilo que 

eu disse e é importante nós também ouvirmos aquilo que as pessoas dizem na 

vila, nas aldeias porque as pessoas comentam e é importante ouvirmos os co-

mentários das pessoas. Esses comentários e opiniões diferentes e muitas ve-

zes divergentes das nossas. É sempre importante fazermos uma reflexão, para 

pensarmos e percebermos se realmente às vezes aquilo que fazemos se é cor-

reto ou não é correto, seja na política, seja na vida, seja na vida profissional, 

onde quer que seja. O que eu disse e volto a referir, ninguém está impedido de 

concorrer a este concurso ou a qualquer outro desde que tenha os pressupos-

tos que as candidaturas ou os lugares irão ter, como é óbvio, sabe muito bem 

que eu sei que assim é, e não vale a pena dizer que eu queria retirar direitos. 
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Agora o que as pessoas dizem e volto a referir no dia que os lugares forem 

preenchidos estaremos cá para escrutinar individualmente os lugares das pes-

soas. O que as pessoas dizem é isso, que estes lugares que estão em aberto, 

são já indicados para uma série de pessoas que participaram nas listas. Eu 

digo isto com naturalidade, percebe? Com toda a naturalidade. Não está em 

questão a capacidade profissional que essas pessoas venham a por em prática 

nestes lugares, muito pelo contrário, não estamos aqui a fazer uma avaliação 

nem de conhecimentos, nem técnica das pessoas que ocupam os lugares. 

Apenas é um facto, isto tem acontecido regularmente nos últimos anos, quer no 

seu mandato quer nos mandatos anteriores, portanto parece-me que é uma 

evidência dizer o contrário, parece-me que é fugir à realidade. Não estou com 

isto a dizer que o funcionamento da instituição vai ficar prejudicado por pesso-

as que vão numa determinada lista exercerem essas funções. Não estou a di-

zer isso, nem o direi. Agora não é retirar direitos, todas as pessoas têm direito 

a concorrer. Agora, é uma evidência e permita-me obviamente, sendo eu de 

um partido da oposição, que me sinta no direito de fazer este comentário. Ape-

nas fazer este comentário e dizer, reforçar, que quando os lugares forem ocu-

pados cá estaremos nesta sala ou noutra para escrutinar e ver se realmente 

aquilo que disse no dia de hoje irá fugir à realidade”. ----------------------------------- 

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

cá estaremos então depois para ver se quem entrou fazia parte ou não das lis-

tas, mas ainda bem que também toda a gente depreendeu que a sua primeira 

intervenção ia nesse sentido. Ainda bem que reconhece que todos têm direito a 

concorrer, e independentemente de fazerem parte ou terem feito parte das lis-

tas ou não, os direitos das pessoas não podem ser diminuídos nem podem ser 

cortados. Vamos aguardar quem concorre e quem é que virá a ser selecciona-

do, quando os concursos forem abertos”. -------------------------------------------------- 

------- Não tendo havido mais intervenções o Senhor Presidente da assembleia 

Municipal colocou o ponto um ponto cinco à votação, tendo sido aprovado por 

maioria. Abstiveram-se os senhores deputados Hugo Rodrigues, Manuel João 

Bras, Carla Amado e o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso, 

José Manuel Ventura. Colocado à votação em minuta, foi aprovado por unani-

midade.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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------- Ponto um ponto seis) – Apreciação e votação da Estrutura Orgânica 

da Câmara Municipal de Vimioso. --------------------------------------------------------- 

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

reunião de câmara e aprovada a nova estrutura orgânica da câmara municipal. 

Ela vai muito ao encontro daquilo que era a estrutura orgânica antes de dois e 

onze dois mil e doze. O que basicamente acontece é que a atual divisão admi-

nistrativa e financeira é dividida agora em duas, uma divisão administrativa e 

uma divisão financeira, e que a divisão que era de planeamento urbanismo e 

obras na área daquilo que nós vulgarmente chamamos de obras, é criada tam-

bém uma nova divisão que é divisão de mobilidade logística e sustentabilidade. 

A divisão de ambiente, que antes era de terceiro grau, passa a segundo e pas-

sa a ter a designação de divisão ambiente e proteção animal, sendo que a divi-

são económica sociocultural se mantém. Na dependência direta do executivo 

municipal foram criados, porque eles já existem, não estavam era referencia-

dos na estrutura orgânica, o gabinete de apoio e relações externas, o gabinete 

de apoio ao emigrante, o gabinete de inserção profissional, o gabinete jurídico 

e contencioso, o serviço municipal de proteção civil, o médico veterinário muni-

cipal e a informática. Podem verificar na legenda que as unidades orgânicas 

são geridas ou lideradas por titulares de cargo de direção intermédia de segun-

do grau, e as subunidades lideradas pelo coordenador técnico, e depois exis-

tem os sectores. Achamos que é esta a melhor estrutura que se adequa ao 

funcionamento da câmara municipal”. -------------------------------------------------------  

------- Não houve intervenções. O Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

colocou o ponto um ponto seis à votação, tendo sido aprovado por maioria. 

Abstiveram-se os senhores deputados Hugo Rodrigues e Carla Amado. Colo-

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

-------- Ponto um ponto sete) – Designação de quatro elementos da As-

sembleia Municipal para integrar a Comissão Alargada da CPCJ de Vimio-

so.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse: 

“Neste ponto uma vez que temos que designar quatro nomes, eu propunha 

neste caso os seguintes elementos desta assembleia: Lurdes Cristina Rodri-

gues Braz Pires, António Emílio Dias, Licínio Ramos Martins e por último Joana 
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Filipa Carvalho Pires. Não sei se alguém tem algo a dizer, se não colocaria es-

tes quatro elementos para integrar a Comissão Alargada da CPCJ de Vimioso. 

------- Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente colocou o ponto um 

ponto sete à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------

-------- Ponto um ponto oito) – Eleição de um representante dos Presiden-

tes da Junta de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de Educa-

ção. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse: “O 

ponto um ponto oito, ponto um ponto nove, ponto um ponto dez, ponto um pon-

to onze, ponto um ponto doze e o ponto um ponto treze terão que ser por voto 

secreto. Começaríamos pelo ponto um ponto oito. Neste caso o grupo munici-

pal do PSD já me indicou os nomes. Não sei se os membros do PS pretendem 

indicar alguém. O nome proposto pelo PSD é o Presidente da Junta de Fre-

guesia da União de Freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva, Cristina 

Maria Oliveira Miguel Rodrigues. Houve só uma lista, lista A. Procedeu-se à 

chamada dos elementos um a um. Todos votaram. Apurou-se o seguinte resul-

tado: cinco votos brancos e dezanove votos a favor. Foi eleita para integrar o 

Conselho Municipal de Educação, Cristina Maria Oliveira Miguel Rodrigues”. ---

------- Ponto um ponto nove) – Eleição de um representante dos Presiden-

tes das Juntas de Freguesia para integrar o Conselho Geral da Resíduos 

do Nordeste, EIM. -------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse: “ 

O PSD apresentou o Jorge Miguel Tomé Gonçalves. Não houve mais propos-

tas. Procedeu-se à eleição por voto secreto. Apurou-se o seguinte resultado: 

votos brancos quatro, um nulo e dezanove a favor. Foi eleito o Senhor Presi-

dente da Junta de Freguesia de Santulhão Jorge Miguel Tomé Gonçalves, para 

integrar o Concelho Geral da Resíduos do Nordeste, EIM. ----------------------------

------- Ponto um ponto dez) – Eleição de um representante dos Presidentes 

de Junta para integrar o Conselho Cinegético Municipal. -------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse: “O 

PSD propôs o Daniel Tomé Ramos. Havendo só uma proposta, foi considerada 

a lista A. Passou-se à votação por voto secreto. Apurou-se o seguinte resulta-

do: dois votos nulos, dois votos brancos e vinte votos a favor. Foi eleito para 
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integrar o Conselho Cinegético Municipal o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Carção, Daniel Tomé Ramos. ----------------------------------------------- 

------- Ponto um ponto onze) – Eleição de dois membros da Assembleia 

Municipal para integrar a Assembleia Intermunicipal da Comunidade In-

termunicipal Terras de Trás-os-Montes. -------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia. Disse: “Apenas 

votam os membros eleitos diretamente para a Assembleia Municipal para inte-

grar a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Terras de 

Trás-os-Montes. Foram apresentadas duas listas, lista A e lista B. Procedeu-se 

à votação. Apurou.se o seguinte resultado: lista A dez votos, lista B quatro vo-

tos. Foram eleitos para integrar a Assembleia Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, Sérgio Augusto Pires e Ana Rita Braz 

Lopes. Na eventualidade de algum destes membros faltar, ficará como suplente 

Jorge Nuno Alves do Rosário. ----------------------------------------------------------------- 

------- Ponto um ponto doze) – Eleição de um representante dos Presiden-

tes da Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal de Prote-

ção Civil, nos termos da alínea i) do artigo 41º. Da Lei de Bases da Prote-

ção Civil. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Foi apre-

sentada uma só proposta pelo PSD: Procedeu-se à votação. Apurou-se o se-

guinte resultado: dezanove votos a favor, dois votos nulos e, três votos bran-

cos. Foi eleito para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco, Manuel Emílio Fonseca João.- 

------- Ponto um ponto treze) – Eleição até dois representantes dos Presi-

dentes da Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal de Ges-

tão Integrada de Fogos Rurais, nos termos da alínea b) do nº3 do artigo 

29º. Do Decreto-Lei 82/2021. ----------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia. Disse: “Antes de 

passarmos à votação, informar que no mandato anterior eram cinco represen-

tantes. Agora, no máximo são dois. Proponho que sejam dois os representan-

tes das freguesias para integrar a Comissão Municipal de Gestão Integrada dos 

Fogos Rurais. Foi colocada a proposta à votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade. O Senhor Presidente da Assembleia apresentou o Presidente da 

Junta de Freguesia de Argozelo José Manuel Miranda e o senhor Presidente 
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da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Vale de Frades e Avelano-

so, Fernando Manuel Gonçalves Rodilhão. Procedeu-se à votação da única 

lista – lista A. Apurou-se o seguinte resultado: dezanove votos a favor, três vo-

tos brancos, e dois nulos. Foram eleitos os dois representantes para integrar a 

Comissão Municipal de Gestão Integrada dos Fogos Rurais o senhor José Ma-

nuel Miranda e o senhor Fernando Manuel Gonçalves Rodilhão. -------------------- 

------- 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 1º Secretário da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O 2º Secretário da Assembleia Municipal 

____________________________________ 

 

 


