
 

  

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL  

  

CONVOCATÓRIA   
  

Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 86.º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e do art 31º do Regimento da Assembleia solicito a V. Exa que se digne 

comparecer pelas 16.00 horas, no próximo dia 7 de Junho de 2021 (segunda-

feira), na cidade de Santa Comba Dão, no Auditório da Casa da Cultura, a fim 

de participar na continuação da sessão ordinária da Assembleia Intermunicipal 

da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, iniciada no passado dia 31 de 

Maio, para conclusão da ordem de trabalhos, reiniciando com a conclusão do 

ponto 2 da ordem do dia:  

  

• Período de Antes da Ordem do Dia  

  

1. Aprovação da ata da sessão ordinária realizada a 30/11/2020;  

2. Tratamento dos assuntos das alíneas b) c) d) e) e f) do nº 1 do Artº 40ª do 

Regimento. 

  

• Período da Ordem do Dia  

  

1. Análise e discussão da informação escrita do Senhor Presidente do 

Conselho Intermunicipal, relativa às atividades desenvolvidas pela CIM 

entre o dia 30 de novembro de 2020 e o dia 11 de maio de 2021, nos termos 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  

2. Análise e discussão do documento “Viseu Dão Lafões 2030”, no âmbito da 

preparação da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial para o 

próximo quadro financeiro plurianual, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro;  

3. Análise, discussão e votação dos documentos de prestação de contas do 

exercício económico de 2020, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 

84º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e na alínea b) do artigo 15º dos 

Estatutos da CIM Viseu Dão Lafões;  

4. Análise, discussão e votação da proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, 

para o exercício económico de 2021, de acordo com a Informação de 

Serviço n.º 263/2021, de 13 de abril, nos termos do disposto na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 90º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e na alínea c) do 

nº 1 do artigo 23º dos Estatutos da CIM Viseu Dão Lafões;  
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5. Análise, discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do exercício 

económico de 2021, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 84º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e na alínea b) do artigo 15º dos Estatutos 

da CIM Viseu Dão Lafões;  

6. Análise, discussão e votação, nos termos do artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), da proposta de deliberação de 

submissão à Assembleia Intermunicipal, para autorização de 

reprogramação do PPI 2021 e a repartição de encargos e assunção do 

compromisso plurianual referentes ao ano de 2022 para a aquisição das 

unidades móveis de saúde integradas na candidatura “Unidades Móveis 

de Saúde na Região Viseu Dão Lafões”, para efeitos do disposto no artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e nos artigos 6.º da Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro e 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  

7. Listagem dos compromissos plurianuais assumidos entre o dia 14 de 

novembro de 2020 e o dia 7 de maio de 2021, ao abrigo da autorização 

prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, 

aprovada pela Assembleia Intermunicipal, na sua sessão de 30 de 

novembro de 2020, de acordo com a Informação de Serviço nº 354/2021, 

de 10 de maio, nos termos das disposições conjugadas do artigo 104.° da 

Lei n° 75/2013, de 12 de setembro e da alínea c) do n° 1 do artigo 6° da Lei 

n° 8/2012, de 21 de fevereiro.  

  

• Intervenção do Público  

  

  

Tondela, 01de Junho de 2021  

  

  

O Presidente da Assembleia Intermunicipal   

  

  

  

(Rui Alberto Nunes dos Santos)  
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