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

------ Aos oito dias do mês setembro 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, 
António Augusto Torrão Vaz, Adriano Augusto Gonçalves Prada e Licínio Ramos Martins, 
respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido, 
por motivo de férias, o Sr. Vereador Heleno da Costa Simões, comigo, António Alberto 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. Presidente da Câmara deu conhecimento que no dia 26 do passado mês de agosto foi 
recebido o Relatório da In.\peção-Gera/ de Fina1lças ao Controlo dos Recursos Humanos na Admi
nistraçci.o Autárquica - Auditoria ao Município de Vimioso - o qual conclui pelo acatamento, por 
parte do município, das recomendações mencionadas nele identificadas e para a obrigação desta 
câmara municipal comunicar à IGF, no prazo de 60 dias, do cumprimento daquelas recomendações. 

------ Neste contexto leu o despacho que sobre o mesmo recaiu, proferido pela Subinspetora-Geral e 
do despacho de concordância do Sr. Secretário de Estado da Administração Local, lendo a síntese do 
mesmo, propondo que, nos termos da lei e daquele relatório, se dê conhecimento à Assembleia 
Municipal, por cópia integral a enviar ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. 

------ Foi deliberado aprovar a proposta do Sr. Presidente e, em cumprimento da lei e daquele relató
rio, assumir as recomendações e dar conhecimento à Assembleia Municipal por cópia integral a 
entregar ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. 

------ORDEM DO DIA 

------ PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO -------------------------------------------------------------

------ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALU
NOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLA DO CONCELHO DE VIMIOSO: Pelo Sr. Presidente foi 
apresentado o protocolo em título celebrado, no dia 8 de setembro, com o Agrupamento de Escolas 
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do Concelho, que tem por objecto criar um sistema de colaboração que possibilite às crianças do 
Agrupamento de Escolas do Concelho de Vimioso, usufruir do serviço diário de refeições durante o 
ano lectivo de 2015/2016, ob1igando-se o município a assumir o pagamento das refeições da totalida
de dos alunos transpmiados e subsidiados (Escalão A) do r' Ciclo e Pré-Escolar, no valor de € 1 ,68 
(um euro e sessenta e oito cêntimos) e de um suplemento alimentar servido às crianças subsidiadas 
do Pré-Escolar e Ensino Básico do Agrupamento de Escolas, até ao valor unitário de € 0,50 (cinquen
ta cêntimos). 

------Foi deliberado ratificar o protocolo. 

------ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 
ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DE ARGOZELO NO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA 
SENHORA DAS DORES DE ARGOZELO: Pelo Sr. Presidente foi apresentado o protocolo em título 
celebrado no dia 8 de setembro corrente, com o Centro Paroquial Nossa Senhora das Dores de Argo
zelo, que tem por objecto criar um sistema de colaboração que possibilite às crianças do Pré-Escolar 
de Argozelo usufruir do serviço diário de refeições no ano lectivo 2015/2016, obrigando-se o muni
cípio a assumir o pagamento das refeições da totalidade dos alunos, de valor unitário de E 3,00 (três 
euro.s). 

------ Foi deliberado ratificar o protocolo. 

------ SITU~<;Jl<> FI~~~CECI~ -------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 568 933,83 euros. 

------PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO FINANCEIRO 2015: 

------ MODIFICAÇÃO N° 17 - REVISÃO W 2: Presente a modificação/revisão em epígrafe no valor 
total de 510,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------MODIFICAÇÃO N° 18- ALTERAÇÃO No 12: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 66 990,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ ()RÇAMEC~T() DA RECCEITA EC DA DECSPESA 2015: 

------MODIFICAÇÃO N° 17- REVISÃO N° 2 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a modifi
cação/revisão ao orçamento da despesa do valor de 500,00 euros, apresentando um reforço no valor 
de 510,00 euros, repartido pelas classificações económicas O 10220 - Outros Trabalhos &pecializa
dos e, 07010401 - Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares e uma diminuição de 10,00 
euros na classificação económica 06020305 - Outras, foi deliberado por unanimidade aprová-la e 
submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 
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-----MODIFICAÇÃO No 17- REVISÃO No 3 AO ORÇAMENTO DA RECEITA: Presente a modifi
cação/revisão ao orçamento da receita, apresentando um reforço no valor de 500,00 euros, na classi
ficação económica 130199 - Outras. foi deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à apro
vação da Assembleia Municipal. 

------ MODIFICAÇÃO N° 18 -ALTERAÇÃO N° 14: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 111 500,00 euros, correspondendo 45 500 euros a despesas correntes e 
66 000,00 euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS--------------------------------------------------------------

------ REQUALIFICAÇÃO URBANA NO CONCELHO - 2" FASE - REQUALIFICAÇÃO DO 
PARQUE MUNICIPAL DE VIMIOSO -Plano de Segurança e Saúde: Presente a infonnação n° 
373/2015, do dia do mês em curso, do Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho, Carlos 
Ventura, informando que anali sado o Plano de Segurança e Saúde em Obra, relativo à realização da 
obra em título, entende estarem reunidas as condições para que se inicie a realização da obra, foi 
deliberado por unanimidade aprová-lo. 

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

------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO
REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE RASTOS KOMA TSU D65-EX: 

--- 1 -- Redução remuneratória - parecer prévio vinculativo na aquisição de serviços - Lei n° 
82-B/2014, L.O.E./2015, artigo 75°: Presente a infom1ação n° 110/DAF, da Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira, Solange Delegado, relativa à aplicabilidade do disposto no artigo 75° 
sob a epígrafe ·'Aquisição de Serviços " da Lei n° 82-B/2014,- L.O.E./2015 -, abordando respeti
vamente os temas, verifi cação 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 uma redução remuneratória da ordem de 8%, devendo o preço base para concurso não 
ultrapassar 12 420,00 euros, foi deliberado por unanimidade definir aquele preço para efeitos de pro
cedimento de ajuste direto. 

------ Relativamente à emissão de parecer prévio vinculativo prevista no n° 5 do referido artigo 7Y' 
refere os termos legais que determina que é competente para a sua emissão o órgão executivo. 

------ 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 favorável 
e optar pelo procedimento de ajuste direto proposto para a contratação em causa. 
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--- 2 --AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMEN

TO- REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE RASTOS KOMATSU D65-EX- Abertura de procedimento 
de ajuste direto: Presentes o convite tipo, o programa do procedimento e caderno de encargos relati
vos à contratação dos serviços em título, cujo valor base para este efeito se deve fixar em 12 420,00 
euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de ajuste direto nos tennos 
dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do n" 1 do artigo 20.", e Capítulo I do Titu
lo III da Parte II do Decreto-Lei n." 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n" 
278/2009, de 02 de outubro, Lei n" 3-B/2010, de 27 de abril, e Decreto-Lei n° 131 /2010, de 14 de 
dezembro, convidando para o efeito a finna Manuel Meles, Lda., com sede em Bragança. 

------ As propostas deverão ser enviadas a esta câmara municipal via email para o endereço 
govpt. vortal.pt, até às 17.00 horas do dia trinta do mês em curso. 

------ O procedimento será conduzido pelo júri constituído pelos seguintes elementos: 
-Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Chefe de Divisão Municipal; 
- Vogais Efetivos: Manuel Miranda Ferreira Pinto, que substituirá o presidente nas 

suas faltas e impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, ambos Técnicos Superio
res; 

- Vogais Suplentes: Sónia Cristina Nunes Matia e António Alberto Gonçalves Coelho, 
ambos Técnicos Superiores, 

todos trabalhadores desta câmara municipal. 

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTRA TOS DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE VIMIOSO: 

--- 1 -- Redução remuneratória - parecer prévio vinculativo na aquisição de serviços - Lei n° 
82-B/2014, L.O.E./2015, artigo 75°: Presente a inforn1ação n" 106/DAF, da Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira, Solange Delegado, relativa à aplicabilidade do disposto no attigo 75°, 
sob a epígrafe "Aquisição de Serviços", da Lei n" 82-B/2014,- L.O.E./2015 -abordando respeti
vamente 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 uma redução remuneratória da ordem de 8%, devendo o preço base para concurso não 
ultrapassar 105 704,80 euros, foi deliberado por unanimidade definir aquele preço para efeitos de 
concurso público. 

------ Relativamente à emissão de parecer prévio vinculativo prevista no n" 5 do referido artigo 75" 
refere os tern1os legais que detennina que é competente para a sua emissão o órgão executivo. 

------ Ressalva-se na infom1ação em análise que estando em causa um contrato plurianual a vigorar 
de 2015 a 2019, originando-se, consequentemente, despesa durante aqueles anos e a respetiva assun
ção de um compromisso plurianual da competência da Assembleia Municipal, e, embora este órgão, 
em sede de aprovação do PPI, em 12/12/2014, tenha emitido autorização prévia para assunção gené
rica de compromissos plurianuais até montantes inferiores a 100 000,00 euros, de acordo com o n" 2 
do artigo T' da Execução Orçamental do O.E./2015, estando em causa uma despesa de valor superior 
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ao referido, deverá o parecer prévio vinculativo da Assembleia Municipal ser apreciado em sessão 
deste órgão. 

------ Em face do exposto foi deliberado por unanimidade dar cumprimento ao disposto na lei referida 
quanto aos requisitos exigíveis, aplicar a redução do preço, emitir parecer prévio vinculativo favorá
vel deste órgão, optar pelo procedimento de concurso público proposto para a contratação em causa e 
submeter à próxima sessão do órgão deliberativo a emissão de parecer prévio vinculativo. 

--- 2 -- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTRA
TOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE VIMIOSO- Abertura de concurso 
público: Presentes o anúncio, o programa do procedimento e o caderno de encargos para efeitos de 
contratação dos serviços em título, cujo valor base para este efeito se deve fixar em I 05 704,80 
euros, foi deliberado por unanimidade aprová-los e proceder à abertura concurso público, nos termos 
dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea b) do n° 1 do artigo 20. 0 , e Capítulo 11 do 
Titulo 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/2010, de 27 de Abril, e Decreto-Lei n° 131/2010, de 14 de 
Dezembro. 

------ As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrónica vorta!GOV no sítio 
www. vortalgov.pt, até às 17.00 horas do trigésimo dia da publicação de respetivo anúncio. 

------ O procedimento será conduzido pelo júri constituído pelos seguintes elementos: 

-Presidente: Manuel Miranda Ferreira Pinto, Técnico Superior; 
- Vogais Efetivos: Vítor Filipe Afonso Ventura, Chefe de Divisão Municipal, que subs-

tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, 
Técnico Superior; 

- Vogais Suplentes: Sónia Cristina Nunes Maria e António Alberto Gonçalves Coelho, 
ambos Técnicos Superiores, 

todos trabalhadores desta câmara municipal. 

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- "NOMEAÇA-0 DE SOCIEDADE DE REVISORS OFICIAIS DE 
CONTAS"- Relatório Final I Adjudicação: Presente o relatório final do procedimento em título, do 
respetivo júri do procedimento, elaborado ao abrigo do artigo 124° do CPP, que ordena em primeiro 
lugar, de entre as propostas classificadas, a proposta do concorrente Fátima Pereira & Carlos Duarte, 
SROC, do valor de 14 400,00 euros, propondo a adjudicação a esta sociedade, foi deliberado por 
unanimidade, de acordo com este relatório adjudicar àquela sociedade e propor à Assembleia Muni
cipal a sua nomeação. 

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

------AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS "Elaboração de Estudos e Projetos- Delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana de Vimioso e Elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana e 
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Plano de Marketing Territorial"- Apresentação do Documento de Delimitação da Área de Rea
bilitação Urbana - ARU -: Pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal foi presente o documento em 
título elaborado pela finna adjudicatária dos serviços em titulo, a Sociedade Portuguesa de Inovação. 

------ Analisado aquele documento foi deliberado aprová-lo. 

-----PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DO RIO ANGUEIRA EM VIMIOSO- Relatório de exploração 
referente ao mês julho/2015 e fatura n° 5670107047: Presente a informação n.0 112, datada do dia 
vinte e quatro do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda FetTeira Pinto, rela
tiva 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 relevar de anonnal, foi deliberado por 
unanimidade aprovar os serviços a que aquele relatório se reporta e proceder ao pagamento da respe
tiva fatura no valor de 3537,97 euros. 

------ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO------------------------------------------

------DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

------ Pelo Sr. Presidente da Câmara foi informado o executivo que, no âmbito da delegação das 
competências que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 
22 de outubro de 2013, ao abrigo do n.0 I do artigo 34." da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, defe
riu os seguintes pedidos de licenciamento de operações urbanísticas: 

- António André Anes Rodrigues - Construção de um edit1cio destinado a garagem e arru
mos, sito no Largo do Pelourinho, em Algoso; 

-Tiago Rafael Martins Ferreira - Construção de uma habitação unifamiliar, sita na Avenida 
de Alcanices, Lote n') 8, em Vimioso, 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

------DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO: 

------António Manuel Pais: Presente a infonnação no 364, de 28/08/2015, do Técnico Supetior, Antó
nio Alberto Gonçalves Coelho, infonnando sobre o pedido de destaque de uma parcela de terreno a 
realizar sobre o prédio descrito na conservatória do Registo Predial de Vimioso sob o no 
2222/20 150602, sito no lugar do Serro da Freguesia de Vimioso, informação que conclui que obser
vando o pedido em apreço o disposto no número 4 do attigo 6° do Decreto-Lei no 136/2014, de 09 de 
setembro, que altera o Dec. Lei n° 555/99, a pretensão reúne as condições legais para esta câmara 
emitir a certidão prevista no n° 9 do referido artigo. 

------Face ao teor da informação foi deliberado por unanimidade emitir aquela certidão. 
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------ PATRIMÓNIO MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------------

------AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS: 

------PRÉDIO RÚSTICO SITO EM "LAMA DE OLMOS": O Sr. Presidente da Câmara infonnou que, 
na sequência de negociações, de que oportunamente deu conhecimento infonnal neste órgão, acor
dou com o Sr. Málio Rodrigues Fernandes, residente em Vimioso, proprietário do prédio inscrito na 
Matriz Predial Rústica da freguesia de Vimioso sob o artigo 3358, a compra deste pelo preço de 12 
000,00 euros. 

------ Esclareceu, como opoiiunamente dera conhecimento, que aquele prédio se destina a criar uma 
área de diversão motorizada onde serão realizados os eventos desportivos, lúdicos e outros, que 
nonnahnente são promovidos pelas diversas entidades e clubes e associações sediadas no concelho 
bem como outras promotoras de eventos. 

------ Informou, complementannente, que o município vem utilizando aquele prédio, há diversos 
anos, em diversas provas desp01iivas, sem que o dito proplietário fosse compensado pelo seu uso, e 
que, agora, o proprietário mostrou alguma abertura para a venda daquele prédio, pelo que a compra 
é, neste momento, oportuna, propondo, assim, aprovação da sua compra. 

------ Face ao exposto pelo Sr. Presidente da Câmara e considerando que já, anterionnente, tinha, 
informalmente, demonstrado esta intenção neste órgão, foi deliberado por unanimidade aprovar a 
compra do identificado prédio pelo preço referido. 

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

------APOIOS FINANCEIROS: 

------ AMARTES - Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Desportivo: Presente o 
pedido da Associação em título solicitando apoio para fazer face às despesas no desenvolvimento das 
atividades nos meses de outubro, novembro e dezembro, conforme constam do Plano de Atividades, 
foi deliberado por unanimidade atribuir uma verba de valor de 2000,00 euros. 

------ Prova Desportiva King of Portugal- 2015: O Sr. Vice-presidente propôs que, considerando 
que se encontra aprovado o protocolo entre esta câmara municipal, a Associação a Caminho da 
Aventura- Club Nortex4 e o Motoclub Furões Vimioso, no âmbito da realização da prova despor
tiva King of Portugal- 2015, a realizar nos próximos dias 9 a 12, propôs que, dada a dimensão da 
prova, a sua repercussão nacional, toda a logística envolvida na organização e previsão de grande 
afluência do público, eventualmente poderá haver necessidade de proceder ao corte da Estrada 
Municipal Vimioso-Avelanoso, no troço que se julgue necessálio, nos dias refelidos. 
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------No mesmo contexto propôs ainda que, tratando-se de uma prova desportiva, em que, nos tennos 
protocolados, o município é copromotor, se aprove o seu licenciamento com isenção de taxas, 
sujeito contudo à opotiuna apresentação dos documentos exigíveis, nom.eadamente: regulamento da 
prova, traçado, seguros obrigatórios, documentos comprovativo da aprovação da prova pela Fede
ração Pmiuguesa de Automobilismo, parecer das forças de segurança e parecer do ICNBF. 

------ Ponderada esta proposta foi deliberado por unanimidade licenciar a prova com isenção de taxas 
sob condição da oportuna apresentação da devida documentação. 

------ Considerando a dimensão desta prova foi ainda deliberado proceder ao cmie da Estrada 
Vimioso-A velanoso nos troços em que esta se realiza, pelos períodos considerados necessários e 
solicitar a presença das forças de segurança. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dez horas e cinquenta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos 
tem1os do atiigo 57°, do Anexo I, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos 
membros presentes e, de acordo com a pmie final desta nom1a legal, vai também ser assinada por 
todos os presentes. 

------ Analisada aquela norma 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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