
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATA No 18 

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia onze de agosto do 
ano dois mil e quinze. 

------ Aos onze dias do mês agosto do ano dois mil e quinze, pelas dez horas, na sala de reuniões da 
Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge Fidalgo Martins, 
Heleno da Costa Simões, António Augusto Torrão Vaz, Adriano Augusto Gonçalves Prada e Licínio 
Ramos Martins, respetivamente, Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, 
comigo, António Albetio Lopes Coelho, Técnico Superior desta câmara, teve lugar a reunião 
referida. 

------ À hora indicada o senhor presidente declarou aberta a reunião. 

-------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

O Sr. Vereador Heleno da Costa Simões pediu que fosse aberto o peiiodo de antes da ordem do dia 
para repotiar uma situação. 

--- Passou então a questionar: 
- Quantas pessoas estariam no Parque Municipal de Vimioso nas comemorações do dia 1 O de 

Agosto - Dia do Município- no espetáculo artístico da Cuca Roseta? 
---Continuando: 

-Gastaram-se milhares de euros na remodelação do parque. 
-No espetáculo estavam milhares de pessoas a assistir. 
- Os quartos de banho dos homens não estavam acessíveis ..... . 

O Sr. Presidente da Câmara interrompeu para esclarecer que efetívamente os WC dos homens 
estavam vedados ao público porque se encontravam reservados aos artistas. 

- É nonnal fazer isso nos dias de festa. Referiu. 
Exp licou que estavam disponíveis e abertos ao público os WC das mulheres. 

Interrompeu, então, o Sr. Vereador Heleno da Costa Simões que referiu que os WC das mulhe
res não tinham portas e que o uso destes por homens e mulheres era muito complicado, ainda para 
mais sem portas. 

O Sr. Presidente referiu que, efetivamente, na festa estava muita gente e que nestes casos é 
sempre complicado. 
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Por outro lado, esclareceu, que a empreitada de remodelação do parque ainda não tenninou, e 
que o empreiteiro tem tido alguns problemas de realização de detenninados trabalhos, o que, de cer
ta fonna, justifica a tàlta das portas nos WC das mulheres. 

--- Sugeriu o Sr. Vereador Heleno da Costa Simões que se resolva o p roblema para a próxima si
tuação. 

------FÉRIAS: 
--- O Senhor Vereador Heleno da Costa Simões informou que vai estar de férias no período de 

14 de agosto a 16 de setembro, pelo que, nesse período, não comparecerá às reuniões deste órgão. 

--- O Senhor Vereador Licínio Ramos Martins informou, também, que na próxima semana vai 
estar de fé1ias. 

------ORDEM DO DIA 

------~/Tllf4(7rf() l'l!Vf4!V~~Illf4 --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de on
tem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 613 631 ,82 euros. 

------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2015: 

------ MODIFICAÇÃO N° 15 - ALTERAÇÃO W 12: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 11 500,00 euros, correspondendo a despesas correntes, foi deliberado por 
unanimidade aprová-la. 

------AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS E ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DA CÂ
MARA MUNICIPAL- 1° SEMESTRE 2015: Pela infonnação n° 101/DAF, datada do dia 06 do mês 
em curso, da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira foi presente a Análise Económico
Financeira reportada ao 1° semestre do ano económico em curso, em cumprimento do disposto no ar
tigo 77° da Lei n° 73/20 13, documento elaborado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Pe
reira & Dua11e. 

-------No âmbito da anál ise o Sr. Vereador Adriano Prada questionou sobre o Ponto 2.3.2 - Controlo 
Orçamental da Despesa, inserto a página 16119, onde se refere: '"A execução orçwnental do Total 
das Despesas foi de 56,42%, tendo-se apurado um desvio de 2, 77 M€: ·· 

------ Questionou neste sentido de que tipo de desvio se trata. 
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------ Esclareceu o Sr. Vereador Tonão Vaz, informando que o desvio se deve ao facto de estannos 
perante uma análise ao primeiro semestre, sendo que no inicio de cada ano o cumprimento do plano á 
sempre de mais ditkil execução. 

-------A propósito o Sr. Presidente da Câmara referiu que esse indicador não reflete a situação finan
ceira do município, chamando a atenção para o expresso no Ponto 2.2.1, onde se expõe de forma cla
ra e em termos comparativos com período homólogo de 2014 a Evolução dos Proveitos Operacionais 
e a Evofuçào dos Custos. 

Verificando-se: 

- Relativamente à Evolução dos Proveitos Operacionais: 
- um aumento de cerca de 1% . correspondente ern termos absolutos 30,4 m€:· 
- a rubrica "Tran.~feréncias e Subsídios Obtidos·· nc7o regista variações; 
- as vendas e prestação de serviços, registam aumentos de 12%, correspondente de 

a 22 mf:' e as receitas proveniente de impostos e Tw.:as um aumento de 5%, cor
re.\pondente a cerca de 19 m€. 

- Relativamente à Evoluçào dos Custos: 
-o custo de Mercadorias e das Matérias Consumidas diminuiu 25%, cerca de 45 nz€' 
- os Fornecimentos e Serviços Externos, registou um aumento de 10%, corresponden-

te a 106 m€~· 

-a rubrica Transferência e Subsídios Correntes Concedidos e Prestações Sociais 
reduziu cerca de 17%, correspondente a 50 m€~· 

-os Custos com Pessoal registaram um aumento de 18%, correspondente a cerca de 
169 m€:· 

-as Amortizações do Exercício diminuíram cerca de 14 m€'. 

------ Remetendo esta análise para o mapa síntese da página 14 que descrimina, por rubrica, o grau de 
execução orçamental e conespondentes desvios, concluindo que, em face da análise do relatório em 
apreciação, a situação financeira do município é saudável. 

------Feita a análise foi deliberado por unanimidade remeter o relatório analisado à aprovação da As
sembleia Municipal. 

------ ~l?<Tl!iS;4~l?!VJr()~ ------------------------------------------------------------------------------------------

------ PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO DO "CENTRO INTERMUNJCIPAL DE 
RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE VIMIOSO": Presente a proposta em título 
acompanhada do respetivo estudo económico-financeiro, que contempla alterações aos a11igos 20° e 
30° daquele regulamento em vigor e à respetiva tabela anexa, foi deliberado por unanimidade apro
vá-la e promover a respetiva consulta pública nos tennos previsto no Código do Procedimento 
Administrativo e, posteriormente, concluído que seja este procedimento, propor a sua apreciação e 
aprovação à Assembleia Municipal. 
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------ EMPREITADAS E O BRAS P ÚB LI CAS ---------------------------------------------------------------

------AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes o auto de vistoria e medição 
de trabalhos referente à obra: 

--Regeneração Urbana no Concelho - I. a Fase, Arranjos Urbanísticos em Pinelo e Vilar-
-Sêco- Auto de medição n" I de trabalhos nom1ais, datado de 07/08/2015, no valor de 34 583,26 eu-
ros, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------AUTOS DE VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES- DECRETO-LEI No 190/2012: 

------CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO NO CONCELHO - 2" FASE-
CARÇÃO: Presente o auto de vistoria para efeitos de receção provisória da obra em epígrafe, datado 
do dia cinco do mês em curso, da respetiva comissão nomeada para o efeito, elaborado para efeitos 
de liberação de cauções prevista no Decreto-Lei n" 190/2012, que conclui que os trabalhos da obra 
se encontram sem defeitos aparentes, e que, desde a receção provisória, realizada a 28 de julho de 
201 O, decoiTeram cinco anos, pelo que a percentagem de caução que a câmara pode libertar é, nos 
termos da lei referida, de I 00%. 

------Ponderado o auto em apreciação foi deliberado por unanimidade aprová-lo e liberar a caução na 
percentagem referida. 

------REFORÇO E CONSOLIDAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DE UM AÇUDE EXISTENYE NO RIO 
MAÇÃS: Presente o auto de vistoria para efeitos de receção provisória da obra em epígrafe, datado do 
dia trinta e um do mês de julho findo, da respetiva comissão nomeada para o efeito, elaborado para 
efeitos de liberação de cauções prevista no Decreto-Lei n" 190/2012, que conclui que os trabalhos 
da obra se encontram sem defeitos aparentes e que, desde a receção provisória, realizada a 8 de mar
ço de 2012, decoiTeram três anos, tendo neste âmbito sido libertados 60% da caução daquela obra re
lativos ao primeiro e segundo anos da receção provisória, podendo agora serem libertados 15% cor
respondente ao período do 3° ano após aquela receção, foi deliberado por unanimidade aprovar este 
auto e liberar a caução na percentagem referida correspondente ao último período decorrido. 

------ AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-----------------------------------------------------------------

------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NAS IPSS'S: 

--- 1 -- Redução remuneratória - parecer prévio vinculativo na aquisição de serviços - Lei 11° 

82-B/2014, L.O.E./2015, artigo 75°: Presente a infom1ação no 99/DAF, da Chefe da Divisão Admi
nistrativa e Financeira, Solange Delegado, relativa à aplicabilidade do disposto no artigo 75" da Lei 
n" 82-B/2014,- L.O.E./2015 -sob a epígrafe "Aqzdsição de Serviços··, abordando respetivamente 
os temas, verificação da redução remuneratória e a emissão de parecer prévio vinculativo, da qual se 
conclui estarem cumpridos os requisitos daquela nonna legal aplicando-se à contratação em apreço 
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uma redução remuneratória da ordem de 8%, devendo o preço base para concurso não ultrapassar 
26 946,00 euros, por ano, foi deliberado por unanimidade definir aquele preço para efeitos de proce
dimento de ajuste direto . 

------ Relativamente à emissão de parecer prévio vinculativo prevista no n" 5 do referido artigo 75° 
refere os termos legais que detennina que é competente para a sua emissão o órgão executivo. 

------ Ressalva-se na informação em análise que estando em causa um contrato plurianual 2015 a 
2018, e, consequentemente, originando-se a assunção de um compromisso plurianual da competência 
da Assembleia Municipal, este órgão, em sede de aprovação do PPI, em 12/12/2014, emitiu autoriza
ção prévia para assunção genérica de compromissos plurianuais até montantes inferiores a 100 
000,00 euros, de acordo com o n° 2 do artigo 7° da Execução Orçamental do O.E./2015, estando, as
sim, cumprida a imposição da emissão de parecer prévio vinculativo deste órgão. 

------ Em face do exposto foi deliberado por unanimidade dar cumprimento ao disposto na lei referida 
quanto ao requisitos exigíveis, aplicar a redução do preço, emitir parecer prévio vinculativo favorá
vel e optar pelo procedimento de ajuste direto proposto para a contratação em causa. 

--- 2 --AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NAS IPSS 'S- Abertura de procedi
mento de ajuste direto: Presentes o convite tipo, o programa do procedimento e caderno de encar
gos relativos à contratação dos serviços em título, cujo valor base para este efeito se fixa em 26 
946,00 euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de ajuste direto nos 
termos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do n° 1 do artigo 20.0

, e Capítulo I 
do Título III da Parte II do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 
278/2009, de 02 de Outubro, Lei n" 3-B/20 10, de 27 de Abril, e Decreto-Lei n° 131/2010, de 14 de 
Dezembro, convidando para o efeito: 

- Alcino Alfredo Pires Meirinho- Empresátio em nome individual, proprietário de um Ginásio 
em Vimioso. 

------As propostas deverão ser enviadas a esta câmara municipal via emaif para o endereço spa@cm
vimioso.pt, até às 17.00 horas do dia vinte do mês em curso. 

------ O procedimento será conduzido pelo júri constituído pelos seguintes elementos: 
- Presidente: Paulo Ramiro da Conceição Braz, Técnico Superior Chefe de Divisão Municipal; 
-Vogais: Lídia Raposo Ramos Rodrigues, Coordenadora Técnica que substituirá o presidente 

nas suas faltas e impedimentos, e Josefina Ressurreição Martins Machado, Assisten
te Técnica; 

-Vogais Suplentes: Ana Celeste Fernandes Falcão e António Emílio Martins, ambos Técni
cos Superiores, 

todos trabalhadores desta câmara municipal. 

------ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS uoUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - SER VIÇOS DE 
ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, BANHOS E DUCHES, MASSAGENS, TRATAMEN TO DE VAPO-
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RES, VIAS RESPIRATÓRIAS E ORL, PISCINA, RECEÇÃO E SECRETARIADO, HIGIENIZAÇÃO, 
LIMPEZA E CONSULTADOR/A": Presente o relatório final do procedimento em título, do respetivo 
júri do procedimento, elaborado ao abrigo do artigo 125° do CPP, o qual conclui que a proposta eco
nomicamente mais vantajosa, de acordo com os critérios estabelecidos, é a da única concorrente, a 
finna Protermas - Gestão e Exploração de Termas, Lda., do valor de 68 400,00 euros, foi deliberado 
por unanimidade adjudicar a esta fi1ma, de acordo com o relató1io em análise. 

------AQUISIÇÃO DE BENS "AQUISIÇÃO I REPARAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS- VEDA
ÇÃO METÁLICA PARA RECINTO DA FEIRA DO GADO"- Adjudicação: Presente o relatório final 
do procedimento em título, do respetivo júri do procedimento elaborado ao abrigo do artigo 124° do 
CPP o qual conclui que a proposta economicamente mais vantajosa e, como tal a primeira classifica
da é a da concorrente Silopasto - Sementes e Equipamentos veterinários, Lda., do valor de 12 959,43 
euros, que mereceu despacho de adjudicação do dia 05 do mês em curso, proferido pelo Sr. Vereador 
Torrão Vaz, foi deliberado por unanimidade ratificar aquele despacho de adjudicação face ao relató
rio em análise. 

------ Declaração de impedimento: O Sr. Vereador Licínio Ramos Martins declarou-se impedido de 
pm1icipar nesta deliberação alegando possuir relação de parentesco com um dos membros da gerên
cia da firma adjudicatária, tendo-se ausentado desta reunião pelo tempo em que esta deliberação de
correu, tal como alegou no ato de abertura do procedimento de ajuste direto que precedeu a adjudica
ção. 

------ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE A TI
VIDADES NO ÂMBITO DA EDUCAÇAO - Atividade de Animação e Apoio à Família e Compo
nente Apoio à Família -Abertura de Procedimento de Ajuste Direto para Contratação de Serviços 
na Modalidade de Tarefa -Adjudicação: Presente o relatório final do procedimento em título, do 
respetivo júri do procedimento o qual conclui que a proposta economicamente mais vantajosa, é a da 
única concorrente e classificada, Joana Cristina da Conceição Campos Morgado Gonçalves, do valor 
de 24 540,00 euros/ano, foi deliberado por unanimidade adjudicar à conconente de acordo com rela
tório em a11álise. 

------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS---------------------------------------------------

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESTA
ÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO A ELAS 
ASSOCIADAS, DO MUNICIPIO DE VIMIOSO- 3 ETAR'S CLÁSSICAS E 25 ETAR'S COMPAC
TAS E 14 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS: 

-- 1 - Apresentação de equipe, meios, controlo analítico pela empresa prestadora do ser
viço (AGS): Presente a informação no 102, datada do dia quatro do mês corrente, subscrita pelo Téc
nico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, apresentada na sequência da reunião ordinária deste 
órgão realizada no dia 16/06/2015, referente à proposta definitiva da prestação deste serviço, infor
mando que foram prestados os esclarecimentos e coneções apontadas à exceção do plano de gestão 
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resíduos e o seu encaminhamento, bem como as empresas ou entidades que o façam, foi deliberado 
tomar conhecimento das correções efetuadas e notificar a prestadora do serviço, a A.G.S ., para com
pletar o Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com a infonnação em análise. 

-- 2 - Relatório de exploração referente ao mês junho/2015 e fatura n° 5670106962: Pre
sente a infonnação n. 0 104, datada do dia seis do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Ma
nuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao relatório em epígrafe, emitido pela prestadora do referido 
serviço, a firma A.G.S. , reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a rele
var de anormal , foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços a que aquele relatódo se reporta 
e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 21 506,48 euros. 

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DO RIO ANGUEIRA EM VIMIOSO- Relatório de exploração re
ferente ao mês junho/2015 e fatura n° 5670106961: Presente a infom1ação n.0 101, datada do dia 
vinte e nove do mês passado, subscrita pelo Técnico Supedor, Manuel Miranda Fe1reira Pinto, relati
va ao relatório em epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a firma A. G.S., repmiando 
que o serviço foi prestado com regula1idade, nada havendo a relevar de anonn al, foi deliberado por 
unanimidade aprovar os serviços a que aquele relató1io se reporta e proceder ao pagamento da respe
tiva fatura no valor de 3537,97 euros. 

------ ()Jll>ENAMENT() J>() JrElllliTÓRJ() E UllBANI~M() -------------------------------------------

------ J>J!J)[J)()~ 1>1! ~l!llJrll>fi() --------------------------------------------------------------------------------

------José António de Oliveira Faria: Foi presente um pedido do munícipe em título solicitando que 
se certifique que a Rua Dr. Sá Carneiro, na freguesia de Vimioso, onde possui um prédio urbano, ar
tigo 472, era antigamente também designada por Bairro de S. Sebastião . 

------Analisada, neste sentido, a informação n° 320, datada do dia 30/07/2015, do Técnico Superior, 
Manuel Miranda Feneira Pinto, que confirma ambas as designações, foi deliberado por unanimidade 
certificar em conformidade com esta infonnação. 

------ J>ATlliMÓNJ() Ml!Nl~IJ>A~ ---------------------------------------------------------------------------

------ALIENAÇÃO: 

------ Raquel Verónica Cotejo Afonso : Presente um pedido da requerente em título, residente em Duas 
Igrejas, solicitando que lhe seja vendido o Lote n° 5 da Zona Industrial de Vimioso para instalação de 
uma indústria ligada à apicultura e extração de mel, prevendo criar dois posto de trabalho, foi delibe
rado por unanimidade reservar, à peticionária, o referido lote. 
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------CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, CONSTRATOS-PROGRAMA E PROTOCOLOS 

------CONTRA TOS DE FINANCIAMENTO: 

------ Programa Operacional Regional do Norte (0N.2): Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente 
o contrato de financiamento celebrado no dia 5 do mês em curso no âmbito do Programa Operacio
nal Regional do Norte (ON.2), da obra "Qualificaçtzo do Espaço Público- Beneficiação de Arrua
mentos IW Concelho" que regula a atribuição ao município do financiamento, de acordo com a can
didatura respetiva, uma comparticipação no valor de 187 286,59 euros, correspondente a 85% do 
custo elegível daquele obra. 

------ Foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

------CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO: 

------ Município de Vimioso I Centro Cultural e De.~portivo das Minas de Argozelo: Pelo Sr. Presi
dente da Câmara foi presente uma minuta do contrato-programa desenvolvimento desportivo em títu
lo, a celebrar ao abrigo do Regime Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desporti
vo, aprovado pelo Dec. Lei no 273/2009, contrato que tem por objeto a cooperação financeira e ma
terial destinada à execução do plano de desenvolvimento desportivo apresentado pelo Centro Cultu
ral e De.~portivo das Minas de Argozelo para a época desportiva 2015-2016, e que, especialmente, 
contempla o fomento e dinamização da prática de diversas modalidades desportivas entre as camadas 
JOVens. 

------ De entre as obrigações mútuas dos concelebrantes define-se a obrigação da comparticipação fi
nanceira no valor de 49 900,00 euros e a cedência de utilização de áreas e instalações, especifica
mente definidas, do Complexo Desportivo de Vimioso por parte município, obrigando-se, em con
trapartida, o Centro Cultural e De!!.portivo das Minas de Argozelo a executar integralmente o seu 
programa de desenvolvimento despmtivo, reportando periodicamente a sua concretização. 

------ Ponderados os tennos da minuta deste contrato-programa foi deliberado por unanimidade apro
vá-lo na generalidade. 

------ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: 

------ Município de Vimioso I Junta de Freguesia de Vimioso: Pelo Sr. Presidente da Câmara foi 
presente uma minuta do protocolo de colaboração em título, a celebrar ao abrigo do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, -Lei n" 75/2013 -, que tem por objeto a permuta de bens no âmbito da co
operação mútua para a constituição do Loteamento Urbano das Eiras da Portela, a realizar naquele 
local, sito em Vimioso. 

------ Das obrigações das partes, a Junta de Freguesia de Vimioso obriga-se a ceder ao Município de 
Vimioso dois prédios; um sito no lugar das Avessadas inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
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n" 1656 e outro sito no lugar das Eiras da Portela, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P 
2130, ambos na freguesia de Vimioso, obrigando-se o Município de Vimioso a constituir, no se
gundo dos prédios referidos, um loteamento urbano, constituído por oito lotes, confonne anteproje
to anexo, que deve vender por preços mínimos definidos de 16 000,00 para os lotes intermédios e 18 
000,00 euros para os quatro mais próximos dos extremos, devendo transferir, para Junta de Fregue
sia de Vimoso, no prazo de dez dias, após a celebração de cada escritura, metade do valor de cada 
venda. 

------ Ponderados os tem10s da minuta deste protocolo foi deliberado por unanimidade aprová-lo na 
generalidade. 

------ PEDIDOS DE APOIO --------------------------------------------------------------------------------------

------APOIO SOCIAL: 

------Teresa de Jesus Nascimento do Vale: Presente a infonnação n° 332, do dia 07 do mês em cur
so, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, relativa ao pedido de apoio à munícipe em epí
grafe, residente na Rua da Praça, em Carção, reportado em relatório social anexo a esta informação, 
que enquadra a situação do apoio justificado no âmbito do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 
De4in•orecidos, reportando que as condições económicas e familiares não pemlitem proceder às 
obras de beneficiação da habitação, nomeadamente a construção de uma casa de banho, apresentando 
para o efeito um orçamento da finna Mosaico Floral, Materiais de Construção, Lda., no valor de 
779,00 euros, destinado a aquisição de material. 

------ Infonna ainda que tratando-se de aquisição de materiais de valor inferior a 5000,00 euros, deve
rá ser dado cumprimento ao Código dos Contratos Públicos, prosseguindo o procedimento legalmen
te considerado mais ágil, o regime simplificado de ajuste direto, previsto no artigo 128° daquele có
digo, procedimento nonnalmente seguido pelo município. 

------ Face ao exposto na infonnação analisada e considerando as fundamentações expressas em in
formação social anexa, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo de Regulamento de Apoio a Estra
tos Sociais De:favorecidos, conceder um apoio em materiais no valor referido, para efeitos de reali
zação das obras necessárias de adaptação da habitação, seguindo o procedimento contratual referido 
nesta infonnação. 

------Maria Celeste Fernandes Sousa Machado: Presente a informação n° 333, do dia 07 do mês 
em curso, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, relativa ao pedido de apoio à munícipe em 
epígrafe, residente na Rua do Bairro de Baixo, n.0 94, em Argozelo, reportado em relatório social 
anexo a esta informação, que enquadra a situação do apoio justificado no âmbito do Regulamento de 
Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, repm1ando que as condições económicas e familiares não 
pennitem proceder às obras de beneficiação da habitação, nomeadamente a construção de uma casa 
de banho adaptada às necessidades especiais de um elemento do agregado familiar com mobilidade 
condicionada, apresentando para o efeito um orçamento da firma Mosaico Floral, Materiais de Cons
trução, Lda., no valor de 1033,50 euros, para aquisição de material. 
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------ Infonna ainda que tratando-se de aquisição de materiais de valor inferior a 5000,00 euros, deve
rá ser dado cumprimento ao Código dos Contratos Públicos, prosseguindo o procedimento legahnen
te considerado mais ágil, o regime simplificado de ajuste direto, previsto no artigo 128° daquele có
digo, procedimento normalmente seguido pelo município. 

------ Face ao exposto na informação analisada e considerando as fundamentações expressas em in
formação social anexa, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo de Regulamento de Apoio a Estra
tos Sociais Desfavorecidos, conceder um apoio em materiais no valor referido, para efeitos de reali
zação das obras necessárias de adaptação da habitação, seguindo o procedimento contratual referido 
nesta infonnação. 

------APOIOS FINANCEIROS: 

------ ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RAÇA MIRANDESA - Apoio financeiro: 
Presente o pedido da associação em título, para a realização do ·• Concurso Nacional de Bovinos da 
Raça Mirandesa 2015 ", a levar a efeito entre os dias 28 a 30 de agosto, em Vinhais, foi deliberado 
por unanimidade tomar conhecimento e conceder um apoio financeiro do valor so licitado de 6235,00 
euros, de acordo com o protocolo assinado pelas câmaras do solar da raça mirandesa. 

------ MOTOCLUB FURÕES VIMIOSO - U Feira & Concentração Internacional Offroad: Pre
sente o pedido de apoio no valor de 1 O 060,00 euros, para fazer face às despesas decorrentes da reali
zação da prova em titulo, foi deliberado por unanimidade conceder 40% do valor solicitado. 

------COMISSÃO FABRIQUEIRA DE MA TELA- Centro de Convívio: Presente um pedido da en
tidade em título, datado e 19 do mês de julho do ano em curso, solicitando um apoio complementar 
para conclusão do centro de convívio que iniciou naquele localidade e para o qual esta câmara, em 
reunião ordinária deste órgão do dia 19 de maio, concedeu o apoio inicial, analisada a informação n° 
331-a), de 07 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, que estima o 
valor das obras projetadas em 64 400,00 euros, foi deliberado por unanimidade, conceder um apoio 
complementar do valor de 20 000, euros. 

------ (JlJJrJ?(J~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ ÁGUIA FUTEBOL CLUB DE VIMIOSO - Plano de Atividades e Orçamento para a época 
2015/2016: Presente o plano de atividades e o orçamento para a época desportiva 2015/20 16, foi de
liberado por unanimidade tomar conhecimento. 

------ASSOCIAÇÃO A CAMINHO DA AVENTURA- CLUB NORTEX4 I MOTOCLUB FURÕES 
VIMIOSO I CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO - Protocolo de colaboração para a realização 
da Prova Desportiva King of Portugal -2015: Foi presente uma minuta do protocolo mencionado 
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em título a celebrar entre esta câmara e as entidade referidas, no âmbito da realização da prova des
portiva King o.f Portugal- 2015, a realizar nos próximos dias 9 a 12 de Setembro, no qual se defi
nem os compromissos assumidos pelas partes e esta câmara municipal, sendo a promoção e organi
zação, propriamente ditas, assumidas em conjunto pela Associação a Caminho da Aventura- Club Nor
tex4 e o Motoclub Furões Vimioso. 

------Neste contexto o Sr. Vereador António Augusto Torrão Vaz propôs que, dada a dimensão da 
prova, a sua repercussão nacional, toda a logística envolvida na organização e a previsão da grande 
afluência do público, eventualmente poderá haver necessidade de proceder ao cmie da Estrada Mu
nicipal Vimioso-Avelanoso, no troço que se julgue necessário, naqueles dias. 

------ Tendo em conta que, neste âmbito, o município assume, previamente, diversas obrigações, no
meadamente: pagamento de publicidade, a segurança da prova, o alojamento e restauração para os 
organizadores e participantes, propõe-se custear estas despesas e se cabimente e comprometa a Im
portância de 6500,00 euros, para a organização da prova propriamente dita. 

------ Propôs ainda que, tratando-se de uma prova desportiva, e neste sentido tendo sido apresenta
dos, pela organização, o regulamento da prova, o traçado, os seguros obrigatórios e os documentos 
comprovativo da aprovação da prova pela Federação Pmiuguesa de Automobilismo, referindo esta
rem em falta o parecer das forças de segurança e eventualmente o parecer do ICNBF, se licencie es
ta prova aos promotores e organizadores - Associação a Caminho da Aventura- Cluh NorteX4, Moto
duh Furôes Vimioso e King(?( Portugal, como previsto no protocolo atrás aprovado. 

------ Ponderada esta proposta foi deliberado por unanimidade comprometer as verbas para assegurar 
o pagamento das obrigações referidas assumidas por esta câmara e licenciar a prova sob condição de 
apresentação oportuna dos documentos em falta. 

------ Considerando a dimensão desta prova foi ainda deliberado envolver a Empresa Municipal no 
apoio logístico à organização do evento, proceder ao corte da Estrada Vimioso-A velanoso no troço e 
pelo período considerados necessários e solicitar a presença das forças de segurança. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encen·ada a reunião 
pelas onze horas e quarenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos tennos 
do artigo 57°, do Anexo 1, da Lei n.0 75/20 13, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros 
presentes e, de acordo com a parte final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os pre
sentes. 

------ Analisada aquela nom1a legal , ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 
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