
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATA No 17 

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

------ Aos vinte e oito dias do mês julho 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 o 
Senhor Vereador Heleno da Costa Simões, que justificou a falta por motivo de ordem profissional, 
comigo, António Alberto Lopes Coelho, Técnico Superior desta câmara, teve lugar a reunião 
referida. 

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

------ De imediato infmmou que a partir do próximo dia 3 do mês de agosto irá iniciar um período de 
cinco dias de férias. 

------ORDEM DO DIA 

------ ~l']rlff1~Af(J ~l'J\Tf1J\T<7l!l'l?L4 --------------------------------------------------------------------------------

------ 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 I 814 926,3 5 euros. 

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

------MODIFICAÇÃO N° 14- ALTERAÇÃO N° 11: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 2 500,00 euros, correspondendo a despesas correntes, foi deliberado por 
unanimidade aprová-la. 

------ l!MP REl']r AD L4~ l! (J BRA~ P ÚBLl' CA~ - -------------------------------------------------------------

------ REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO- 2a FASE- REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE 
MUNICIPAL DE VIMIOSO -Ajuste Direto: Presentes o anúncio, o programa do procedimento, o ca
derno de encargos e o projeto relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para estes efei
tos se estima em 54 788,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-los e proceder à abertura de 
procedimento de ajuste direto nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável ; alínea a) 
do artigo 19.0

, e Capítulo I do Título III da Parte II do Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 29 de janeiro, alte-
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rado pelo Decreto-Lei n" 278/2009, de 02 de outubro, pela Lei n° 3-B/2010, de 27 de abril, e pelos 
Decretos-Lei n" I 311201 O, de 14 de dezembro, e 149/2012, de 12 de junho. 

------ Para o efeito foi deliberado convidar a apresentar proposta a seguinte firma: 
- Rui Raimundo - Construções, Lda., com sede em Vimioso. 

------As propostas são apresentadas através de correio eletrónico na platafonna vorta/GOV, até às 17 
horas do dia 20 de agosto do ano em curso. 

------ O procedimento será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
-Presidente: Manuel Miranda Ferreira Pinto, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais E.fetivos: Vítor Filipe Afonso Ventura, que substituirá o presidente nas suas faltas 
e impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, ambos Técnicos Superiores desta câmara 
municipal; 

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

------ LIGAÇAO VIMIOSO - FRONTEIRA (Alcanices) - Plano de Segurança e Saúde: Presente a 
informação n" 305/2015, de 24 do mês em curso, do Técnico Superior de Higiene e Segurança no 
Trabalho, Carlos Ventura, apresentando o Plano de Segurança e Saúde em Obra, relativo à realização 
da obra em título, infonnando que, analisado aquele plano, entende estarem reunidas as condições 
para que se inicie a realização da obra, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------MINUTAS DE CONTRATOS: 

------Presente a minuta do seguinte contrato: 

- uAquisição de Serviços - Espetá cu/os Musicais para o Dia do Município - 1 O de Agosto 
de 2015, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------AUTOS DE RECEÇÃO PROVISÓRIA: Presentes os autos de vistoria para efeitos de rece
ção provisória das obras: 

--- REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO - REQUALIFICAÇÃO DE ES
PAÇOS PARA PROMOÇÃO CULTURAL LOCAL E INTERGERACIONAL, datado do dia vinte e 
dois do mês em curso; 

---EDIFÍCIO DE APOIO AO BALNEÁRIO TERMAL PARA ESTUDO MÉDICO HIDROLÓ
GICO, datado do dia vinte e sete do mês em curso; 

---FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL, datado do dia 
vinte e dois do mês em curso, 
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elaborados pelas respetivas comissões nomeadas para o efeito, os quais concluem que, verificados 
os respetivos trabalhos, estes se encontram executados na generalidade de acordo com o projeto 
aprovado, considerando, assim, aquelas obras em condições de serem recebidas provisoriamente, foi 
deliberado por unanimidade aprová-los. 

------AUTOS DE VISTORIA: 

------BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DO MERCADO MUNICIP4L- Liberação de Cauções- Decre
to-Lei 11° 190/2012: Presente o auto de vistoria para efeitos de receção provisória da obra em epígra
fe, datado do dia 21 do mês em curso, da respetiva comissão nomeada para o efeito, concluindo que o 
empreiteiro procedeu à reparação de todas as anomalias que haviam sido detetadas e que a obra se 
encontra sem defeitos aparentes, pelo que a percentagem de caução que a câmara pode libetiar é de 
90% da caução prestada inicialmente, foi deliberado por unanimidade aprovar este auto e liberar a 
caução na percentagem referida. 

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

--- Beneficiação/Conservação/Reparação de Arruamentos Diversos no Concelho - 2. a Fase, 
Arruamentos em Argozelo- Auto de medição n° 1 de trabalhos normais, datado de 24/07/2015, no 
valor de 18 305,88 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

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

------ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "EXECUÇA-0 DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES 
ESCOLARES NO ANO LETIVO 2015/2016 " 

--- 1 --PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 201512016: Foi presente 
a Proposta de Plano de Tramportes Escolares relativo ao ano letivo 2015/2016, remetido pelo 
Agrupamento de Escolas do Concelho, que contempla os seguintes circuitos: 

Circuito no 1 - (Junqueira, Mate/a, Avinhó, Santulhão, Carção, Vimioso); 
- Circuito no 2 - (Vale de Pena, Vale de Frades, Vimioso); 
- Circuito no 3 
- Circuito no 4 -
- Circuito no 5 -

- Circuito no 6 -

(Pinelo, Vimioso); 
(Argozelo, Carção, Vimioso); 
(Vimioso, Caçarelhos, Angueira, Avelanoso, Serapicos, S. Joanico, 
Vimioso); 
(Uva-Mora, Vale de Algoso, Algoso, Campo de Víboras, Vimioso), 

foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 
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------ Sobre o assunto o Sr. Presidente referiu que o Circuitos n" I e o Circuito n" 6, se encontram 
concessionados e que esta câmara tem condições para executar diretamente o Circuito n" 5, propon
do, para este último, que a câmara aprove a sua execução por administração direta. 

------Ponderada a proposta do Sr. Presidente foi deliberado aprová-la. 

------ Relativamente aos Circuitos n':., 2, 3 e 4, considerando o reduzido número de alunos que os uti
lizam, e tendo em conta que pode ser adotado, para a execução destes circuitos, o procedimento se
guido em anos anteriores, ou seja; o procedimento de contratação por ajuste direto, propôs que se 
promova este procedimento. 

------Foi deliberado por unanimidade concordar. 

---2 -- Parecer prévio vinculativo: Presente a informação n.0 296, de 16/07/2015, do Técnico 
Superior, Orlando Marcos Moscoso, informando que, para efeitos da aquisição dos serviços em títu
lo, cujo preço a pagar se estima seja inferior ao p/afond definido para o procedimento de contratação 
de serviços por ajuste direto definido no CCP, foram elaborados os documentos de convite, programa 
de procedimento e caderno de encargos, com vista ao procedimento de ajuste direto. 

------ Neste contexto esclarece que, se superiormente se entender adotar aquele procedimento, deverá 
ser ve1ificado da aplicabilidade do artigo 75° da Lei no 82-B/2014, que obriga à redução remunerató
ria vinculativa bem como outros requisito referidos nesta nonna legal. 

------ Refere que, seguindo o procedimento de ajuste direto, a contraparte será selecionada no âmbito 
de consulta efetuada nos termos dos artigos 112° e 113° do CCP, convidando a entidade adjudicante 
uma ou várias entidades a apresentar proposta, tendo, no ano anterior, sido convidados Custódio An
tónio Coneia Cameirão, Ivone dos santos Pinto Lopes Cameirão e a firma Arnaldo Pires, Lda. 

------ A propósito informa que, no que respeita à observância do regime legal de aquisição de servi
ços no âmbito do CCP a prestação de serviços similares, quem tem a competência legal para contra
tar, tem optado para contratar tem optado pelo regime de ajuste direto, contudo, haverá que atender 
ao preceituado nos artigos 112° a 127° daquele código, especialmente para o preço contratual que não 
poderá exceder 75 000,00 €. 

------ Neste sentido foi presente a infonnação no 92/DAF, da Chefe da Divisão Administrativa e Fi
nanceira, Solange Rodrigues Delegado, que conclui cumprirem-se os requisitos do artigo 75° da Lei 
n° 82-B/2014 e que a redução, a verificar nos termos do n° 1 deste, deverá ser na ordem dos 8%, 
correspondendo, assim, o preço, com redução, por circuito especial: 

- Circuito no 2- €' 10 121,75; 
- Circuito no 3 - €' 1 O 906,92: 
- Circuito no 4 - e 27 100,16. 

------ Relativamente à emissão de parecer prévio vinculativo prevista no n° 5 do referido artigo 75° 
refere os termos legais que detenninam que é competente para a sua emissão o órgão executivo. 
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------ 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 o requerido parecer prévio vincula
tivo e optar pelo procedimento de ajuste direto proposto para a contratação em causa. 

--- 3 -- PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO PARA EXECUÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS 
DE TRANSPORTES ESCOLARES 2015-2016: Presentes os documentos relativos ao procedimen
to de Ajuste Direto para Prestação dos Serviços de Execução dos Circuitos Especiais no 2, 3 e 4 de 
Transportes Escolares para o Ano Letivo 2015/2016, o convite tipo, o programa do procedimento e 
o caderno de encargos, cujo valor base para este efeito se estima no total 48 128,83 euros, desagrega
do por lotes: 

-Lote 1 - Circuito n" 2 - 10121,75 euros; 
-Lote 2 -Circuito n" 3 - 10 906,92 euros; 
- Lote 3 - Circuito n" 4 - 2 7 I 00,16 euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los e, neste âmbito, proceder à abertura de procedimento de 
ajuste direto nos tennos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do número 1 do 
m1igo 16°, alínea a) do n" 1 do artigo 20.0

, e Capítulo I 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/ 1 O, convidando para o efeito 
as seguintes firmas: 

- Ivone dos Santos Pinto Lopes Cmneirão; 
- Custódio António Correia Cameirão; 
- Arnaldo Pires, Lda. 

------ As propostas são apresentadas através da plataforma eletrónica de contratação pública, vortal
GOV. no endereço eletrónico H'WW. vortalgov.pt, até às 17.00 horas do dia treze de agosto do ano em 
curso. 

------ O concurso será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
- Presidente: - Orlando Marcos Moscoso, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: - Vítor Filipe Afonso Ventura, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e Manuel Miranda Ferreira Pinto, ambos Técnicos Superiores, 
desta Câmara Municipal de Vimioso; 

- Vogais Suplentes: - Sónia Cristina Nunes Maria, Técnica Superior, e Eugénia da Piedade 
Barrigão Cavaleiro, Coordenadora Técnica, ambas desta câmara municipal. 

------CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA NOMEAÇÃO DE SOCIEDADE DE REVISORES 
OFICIAIS DE CONTAS: 

--- 1 -- Redução remuneratória - parecer prévio vinculativo na aquisição de serviços - Lei 
11° 82-B/2014, L.O.E./2015, artigo 75°: Presente a informação n° 94/DAF, da Chefe da Divisão Ad
ministrativa e Financeira, Solange Rodrigues Delegado, relativas à aplicabilidade do disposto no ar
tigo 75" da Lei n° 82-B/2014,- L.O.E./2015 -sob a epígrafe "Aquisição de Serviços ", abordando 
respetivamente os temas verificação da redução remuneratória e a emissão de parecer prévio vincu
lativo, da qual se conclui estarem cumpridos os requisitos daquela nmma legal aplicando-se à con-
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tratação em apreço uma redução remuneratória da ordem de 8%, devendo o preço base para concurso 
não ultrapassar 6274,40 euros, por ano, foi deliberado por unanimidade definir aquele preço para 
efeitos de procedimento de ajuste direto. 

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

------ Ressalva-se na informação em análise que estando em causa um contrato plurianual 2016, 
2017, e 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 12112/2014, 
emitiu autorização prévia para assunção genérica de compromissos plurianuais até montantes inferio
res a 100 000,00 euros, de acordo com o n" 2 do m1igo 7" da Execução Orçamental do O.E./2015, es
tando, assim, 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 --CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA NOMEAÇÃO DE SOCIEDADE DE REVISO
RES OFICIAIS DE CONTAS- Abertura de procedimento de ajuste direto: Presentes o convite ti
po, o programa do procedimento e caderno de encargos relativos à contratação dos serviços em título, 
cujo valor base para este efeito se fixa em 18 823,20 euros, foi deliberado aprová-los e proceder à 
abertura de procedimento de ajuste direto nos termos dos documentos referidos e legislação aplicá
vel; alínea a) do n° 1 do artigo 20.0

, e Capítulo I do Título III da Parte 11 do Decreto-Lei n." 
18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n" 278/2009, de 02 de Outubro, Lei 3-B/20 1 O, 
de 27 de Abril, e Decreto-Lei n" 1311201 O, de 14 de Dezembro, convidando para o efeito as seguin
tes firmas: 

- Fátima Pereira & Carlos Duarte, SROC, com sede no Porto; 
-Fernando Peixinho & José Lima, SROC, com sede em Bragança; 
-Fonseca, Paiva, carvalho & Associados, SROC, Lda, com sede em Viseu; 
- PKF & Associados, SROC, Lda. , com sede no Porto. 

------As propostas deverão ser enviadas a esta câmara municipal via email para o endereço .spa@cm
vimioso.pt, até às I 0.00 horas do dia onze do mês em de agosto do ano em curso. 

------ O procedimento será conduzido pelo júri constituído pelos seguintes elementos: 
-Presidente: António Emílio Martins, Técnico Superior; 
-Vogais: Lídia Cristina Rodrigues Diz, Técnico Superior, que substituirá o presidente nas fal-

tas e impedimentos, e Lídia Raposo Ramos Rodrigues, Coordenadora Técnica, am
bas desta câmara municipal 

-Vogais Suplentes: Josefina Ressurreição Martins Machado, e Zélia da Glória Morais Neiva, 
Assistentes Técnicas. 
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------ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - SERVIÇOS DE 
ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, BANHOS E DUCHES, MASSAGENS, TRATAMENTO DE VAPO
RES, VIAS RESPIRATÓRIAS E ORL, PISCINA, RECEÇÃO E SECRETARIADO, HIGIENIZAÇÃO, 
LIMPEZA E CONSULTADOR/A" - Redução remuneratória, parecer prévio vinculativo na aquisição 
de serviços- Lei D

0 82-B/2014, L.O.E./2015, artigo 75°: Presente a informação n° 95/DAF, da Chefe da 
Divisão Administrativa e Financeira, Solange Rodrigues Delegado, relativas à aplicabilidade do dis
posto no artigo 75° da Lei no 82-B/2014,- L.O.E./2015 -sob a epígrafe "Aquisição 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 norma legal aplican
do-se à contratação em apreço uma redução remuneratória da ordem de 8% devendo o preço base pa
ra concurso não ultrapassar 68 540,00 euros, foi deliberado por unanimidade definir aquele preço 
para efeitos de procedimento de ajuste direto. 

------ Relativamente à emissão de parecer prévio vinculativo prevista no n° 5 do referido artigo 75° 
refere os termos legais detem1inam 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 favorá
vel e optar pelo procedimento de ajuste direto proposto para a contratação em causa. 

------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS- SERVIÇOS DE 
ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, BANHOS E DUCHES, MASSAGENS, TRATAMEN TO DE VAPO
RES, VIAS RESPIRATÓRIAS E ORL, PISCINA, RECEÇÃO E SECRETARIADO, HIGIENIZAÇÃO, 
LIMPEZA E CONSULTADORIA - Procedimento de Ajuste direto: Presentes o convite tipo, o pro
grama do procedimento e o cademo de encargos, relativos à contratação refe1ida em título, cujo va
lor base para estes efeitos se define em 68 540,00 euros, foi deliberado aprová-los e proceder à aber
tura de procedimento de ajuste direto nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; 
alínea a) do artigo 19.0

, e Capítulo I do Título III da Parte II do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de ja
neiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-B/201 O, de 27 de ab1il, e 
Decretos-Lei no 13112010, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito a 
firma Protermas- Gestüo e Exploraçào de Termas, Lda., com sede em Castelo Branco. 

------As propostas são apresentadas através do endereço eletrónico sosb@cm-vimioso.pt até às 17.00 
horas do dia sete do mês de agosto do ano em curso. 

------O concurso será conduzido por um júli que terá a seguinte constituição: 
-Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior, desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Solange de Jesus Rodrigues Delgado, que substituirá o presidente nas suas 

faltas e impedimentos, e Francisco Duarte Moura Bruçó, ambos Técnicos Superiores desta 
câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: Manuel Miranda Ferreira Pinto e Carlos Alberto Sousa Oliveira Ventura. 
ambos Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 
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------REVISÕES DE PREÇOS: 

------FUROS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL- Revisão de pre-
ços: Presente a informação n" 313, datada do dia 27/07/2015, do Chefe de Divisão de Planeamento, 
Urbanismo e Obras, Vítor Ventura, relativa à revisão de preços dos trabalhos em título, referindo 
que não tendo esta sido apresentada pelo empreiteiro da obra, mas sendo obrigatótia nos tennos con
tratualizados e no âmbito da apresentação do relatório final da candidatura à ON2- Operação Norte 
2, apresenta, neste contexto, os respetivos mapas de cálculo de valor nulo, concluindo não haver lu
gar a qualquer revisão de preços, foi deliberado aprová-la e notificar desta o empreiteiro. 

EDIFÍCIO DE APOIO AO BALNEÁRIO TERMAL PARA ESTUDO MÉDICO HI
DROLÓGICO -Revisão de preços: Presente a iníonnação n" 314, datada do dia 27/07/2015, do 
Chefe de Divisão de Planeamento, Urbanismo e Obras, Vítor Ventura, relativa à revisão de preços 
dos trabalhos em título, referindo que não tendo sido esta apresentada pelo empreiteiro da obra, mas 
sendo obrigatória nos termos contratualizados e no âmbito da apresentação do relatório final da can
didatura à ON2 - Operação Norte 2, apresenta, neste contexto, os respetivos mapas de cálculo, con
cluindo não haver lugar a qualquer revisão de preços, foi deliberado aprová-la e notificar desta o 
empreiteiro. 

------ REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCLEHO - REQUALIFICAÇÃO DE ESPA
ÇOS PARA PROMOÇÃO CULTURAL, LOCAL E INTERGERACIONAL- Revisão de preços: Pre
sente a informação n" 314, datada do dia 27/07/2015, do Chefe de Divisão de Planeamento, Urbanis
mo e Obras, Vítor Ventura, relativa à revisão de preços dos trabalhos em título, referindo que não 
tendo sido esta apresentada pelo empreiteiro da obra, mas sendo obrigatória nos tem1os contratuali
zados e no âmbito da apresentação do relatório final da candidatura á ON2 - Operação Norte 2, 
apresenta, neste contexto, os respetivos mapas de cálculo de valor nulo, concluindo não haver lugar a 
qualquer revisão de preços, foi deliberado aprová-la e notificar desta o empreiteiro. 

------CONTAS FINAIS: 

----- FUROS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL - Conta final: Presente a 
infonnação n" 316, datada do dia 27/07/2015, do Chefe de Divisão de Planeamento, Urbanismo e 
Obras, Vítor Ventura, relativa à conta final da obra em título, refetindo que repmiando-se o contrato 
da obra ao ano de 2014 e, não tendo havido lugar ao pagamento de revisão de preços em virtude de 
resultar do cálculo provisório valor nulo, referindo, ainda, não ter havido lugar a pagamento de tra
balhos a mais nem a menos, pagamento de prémios, nem aplicação de coimas, apresentando, nos 
termos do estipulado nos artigos 399" e 400" do CCP o cálculo de da conta final de valor nulo, pro
pondo o seu envio ao empreiteiro da obra no prazo de 15 dias para efeitos de aprovação, assinatura 
ou reclamação, nos tennos do artigo 400" do referido código, foi deliberado aprová-la e dar cumpri
mento ao estipulado nesta norma legal. 
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-----EDIFÍCIO DE APOIO AO BALNEÁRIO TERMAL PARA ESTUDO MÉDICO HIDROLÓGICO 
- Contafinal: Presente a informação n° 317, datada do dia 27/07/2015, do Chefe de Divisão de Pla-
neamento, Urbanismo e Obras, Vítor Ventura, relativa à conta final da obra em título, referindo que 
reportando-se o contrato da obra ao ano de 2014 e, não tendo havido lugar ao pagamento de revisão 
de preços em viliude de resultar do cálculo provisório valor nulo, referindo ainda não ter havido lu
gar a pagamento de trabalhos a mais nem a menos, pagamento de prémios nem aplicação de coimas, 
apresentando, nos termos do estipulado nos artigos 399° e 400° do CCP o cálculo de da conta final 
de valor nulo, propondo o seu envio ao empreiteiro da obra no prazo de 15 dias para efeitos de apro
vação, assinatura ou reclamação nos termos do ruiigo 400° do referido código, foi deliberado aprová
la e dar cumprimento ao estipulado nesta nom1a legal. 

-----REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO- REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS 
PARA PROMOÇÃO CULTURAL, LOCAL E INTERGERACIONAL- Conta final: Presente a in
formação n° 3 I 8, datada do dia 27/07/2015, do Chefe de Divisão de Planeamento, Urbanismo e 
Obras, Vítor Ventura, relativa à conta final da obra em título, referindo que reportando-se o contrato 
da obra ao ano de 2014 e, não tendo havido lugar ao pagamento de revisão de preços em virtude de 
resultar do cálculo provisório valor nulo, referindo ainda não ter havido lugar a pagamento de traba
lhos a mais nem a menos, pagamento de prémios nem aplicação de coimas, apresentando, nos tennos 
do estipulado nos artigos 399° e 400° do CCP o cálculo de da conta final de valor nulo, propondo o 
seu envio ao empreiteiro da obra no prazo de 15 dias para efeitos de aprovação, assinatura ou recla
mação da mesma nos termos do artigo 400° do referido código, foi deliberado aprová-la e dar cum
primento ao estipulado nesta norma legal. 

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

------SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Fatura D0 2015/256, referen
te ao mês de junho de 2015, no valor de 24 624,83 euros: Analisada a infonnação n° 300, datada 
do dia dezassete do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto e 
pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, relativa à fonna de prestação de serviços de lim
peza de anuamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela 
Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano à finna Resíduos do Nordeste, 
EIM, reportando a forma de prestação destes serviços respeitantes ao período [aturado, as diversas 
discrepâncias entre os serviços efetivéllllente executados e os contabilizados na fatura apresentada, 
que se traduzem numa discrepância da faturação, para mais, nos seguintes itens: 

5 - Transporte a aterro - 22,11 euros; 
6.5 - Lavagem de Arruamentos - 389,47 euros; 

foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora do serviço 
do teor da informação analisada e das discrepâncias referidas. 

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao 

Reunião Ordinária de 28 - 07 - 2015 



' . 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

--J'(l Fl.Olü 

~~~ 
mês maio/2015 e fatura n° 5670106839: Presente a infonnação no 93, datada do dia catorze do mês 
corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente 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 anormal, foi deliberado por unanimidade apro
var o relatório e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 15 197,38 euros. 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DI
VERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO, E.T.A.R. COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, E.T.A.R. 
CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOSELO E PAR
QUE DE CAMPISMO - Relatório referente ao período de 01 a 16 de maio/2015 e fatura n° 
5670106849: Presente a infonnação n° 95, datada do dia catorze do mês corrente, subscrita pelo Téc
nico Superior, Manuel Miranda FeiTeira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela pres
tadora do referido serviço, a firma A. G.S., reportando que o serviço foi prestado com regularidade, 
nada havendo a relevar de anormal. 

----- Refere ainda que este contrato tenninou a 17 de maio e que estas instalações foram incluídas no 
novo contrato que vigora a partir de 17 de maio. 

----- Analisada a informação referida, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório e proceder 
ao pagamento da respetiva fatura no valor de 2104,13 euros. 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DI
VERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO, E.T.A.R. COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, E.T.A.R. 
CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOSELO E PAR
QUE DE CAMPISMO - Relatório referente ao período de 18 a 31 de maio/2015 e fatura n° 
5670106851: Presente a infom1ação n° 96, datada do dia dezasseis do mês corrente, subscrita pelo 
Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela 
prestadora do referido serviço, a finna A. G.S., reportando que o serviço foi prestado com regularida
de, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório e proceder 
ao pagamento da respetiva fatura no valor de 1 O 406,36 euros. 

------EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCE
LHO DE VIMIOSO- Relatório anual referente ao período de 01 de janeiro a 16 de maio/2015: 
Presente a informação n° 98, datada do dia vinte e quatro do mês coiTente, subscrita pelo Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, concluindo que se trata da compilação dos relatórios apre
sentados desde janeiro até maio, que foram objeto de apreciação e aprovação da câmara municipal, 
pelo que, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DI
VERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO, E.T.A.R. COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, 
E.T.A.R. CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOSELO 
E PARQUE DE CAMPISMO - Relatório referente ao período de 01 de janeiro a 16 de 
maio/2015: Presente a infonnação n° 94, datada do dia catorze do mês corrente, subscrita pelo Téc-
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nico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, concluindo que se trata da compilação dos relatórios 
apresentados desde janeiro até maio aprovados por esta câmara municipal, foi deliberado por unani
midade aprová-lo. 

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

------ EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------

------REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINARIA DE INSTALAÇÕES I EDIFICAÇÕES PECUA RIAS E 
OUTRAS - DECRETO-LEI No 165/2014: 

------ Pelo Sr. Presidente foi infmmado que, no âmbito da referida lei em epígrafe, foi emitida pela 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte uma Listagem de Exploraçties localizadas no 
concelho que são sujeitas a regularização. 

------ Esclareceu que, para aqueles efeitos, os municípios, intervêm no processo pelo reconhecimento 
do interesse público municipal de cada uma das instalações, para além de terem intervenção direta no 
que concerne às suas competências próprias no âmbito da aplicabilidade do regime de urbanização e 
edificação. 

------ Neste contexto propõe: 
- que se reconheça de interesse público municipal todas as instalações elencadas na referida 

listagem que se situem fora dos aglomerados urbanos das respetivas localidades, cujos pro
prietários manifestem o interesse em regularizar a situação e o requei ram; 

- que se considerem igualmente de interesse público outras instalações de atividades referidas 
no Decreto-Lei no 165/2014 cujos proprietários manifestem o interesse em regularizar e 
requeiram o interesse público municipal e o seu licenciamento seja no âmbito municipal 
seja a outras entidades competentes a que se encontrem sujeitas; 

- que se disponibilize, a todos, os elementos constantes do n° 4 do artigo 5° da referida lei. 

------ Mais propôs que se dê conhecimento a todos os interessados, por meio de edital a afixar em lo
cais públicos e juntas de freguesia, da decisão desta câmara. 

------ Ponderada a proposta do Sr. Presidente foi deliberado por unanimidade aprová-la e promover 
todas as ações referidas. 

------ J>EDIDOS DE CERTIDÃO-----------------------------------------------------------------------------

------ Fernando Granjo Ferreira: Foi presente um pedido do munícipe em título solicitando que se 
cettifique que a Rua Dr. Norberto Lopes, na freguesia de Vimioso, onde possui um prédio urbano, 
artigo 1837, fração B, era antigamente também designada por Bairro de S. Sebastião. 
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------Analisada, neste sentido, a inforn1ação n° 299, datada do dia 16/07/2015, do Técnico Superior, 
Manuel Miranda FetTeira Pinto, que confirn1a ambas as designações, foi deliberado por unanimidade 
certificar em confonnidade com esta infonnação. 

------ J>~~~~~()!Vl'(J ~lfl\Tl'~IJ>L4~ -----------------------------------------------------------------------------

------ ARRENDAMENTO: 

------AUTO DE ARREMATAÇÃO DA HASTA PÚBLICA PARA ARRENDAMENTO DO QUIOSQUE: 
Presente o auto em epígrafe que procede à adjudicação à única proponente - Carla Marisa Pereira 
Pegado, o anendamento do referido imóvel pelo preço de 50,00 euros, foi deliberado aprovar aquele 
auto e promover os procedimentos subsequentes ao mesmo, de acordo com as normas do edital, pre
viamente publicitado, que regulamenta o procedimento. 

------ARRENDAMENTO DE BANCA DO MERCADO MUNICIPAL PARA VENDA DE PEIXE: Pre
sente um email do Sr. Domingos Manuel Fernandes Lopes, datado de ontem, solicitando que lhe 
seja arrendada uma banca no Mercado Municipal para venda de peixe, alegando ter conhecimento 
que, presentemente, a vila de Vimioso não tem distribuição de peixe fresco. 

------ Em face do exposto e considerando, efetivamente, não existir distribuição de peixe fresco nesta 
vila, motivado pela cessão da atividade pelo anterior comerciante do ramo, foi deliberado dar de ar
rendamento, ao requerente, a loja do mercado municipal afeta ao comércio de peixe, logo que a alu
dida loja esteja em condições de ser ocupada, o que pode demorar cerca de quinze dias, e definir, 
desde já, a renda a pagar no valor de 75,00 euros mensais, podendo celebrar contrato e ocupar a alu
dida loja logo que se verifique poder ser ocupada. 

------ Contudo, considerando que, presentemente, não havendo distribuição de peixe fresco nesta vila 
e considerando o abastecimento de um bem essencial, considerando que o requerente já exerce a ati 
vidade de comércio a retalho de peixe fresco e congelado em regime de venda ambulante, foi delibe
rado nos tem1os da lei vigente definir, provisoriamente, um espaço de venda ambulante para venda de 
peixe fresco e congelado no Largo do Jogo em Vimioso, lugar onde já, anteriormente, foi definido 
enquanto se realizavam obras de remodelação do mercado municipal. 

------Habitação Social do Bairro dos Barreiros, em Vimioso- Maria do Amparo Santos Gordo: Pre
sente a informação n.0 16115, datada do dia vinte e três do mês conente, subscrita pela Técnica Supe
rior, Ana Falcão, descrevendo a situação socioeconómica do agregado familiar do munícipe Maria do 
Amparo Santos Gordo, solicitando, nesse contexto, atribuição de uma habitação social no Baino dos 
Baneiros, em Vimioso, foi deliberado por unanimidade conceder o apoio social nos termos da referi
da informação. 
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------ ESTABELECIMENTOA COMERCIAIS- HOJURIOS DE FUNCIONAMENTO 

------Rui Manuel Pires Fernandes: Foi presente e analisado um requerimento do gerente do estabe
lecimento XX Bar- Bares Jogos Eventos e Actividades Comerciais, Lda., sedeado na Av. de Alca
nices, Lote 4, em Vimioso, solicitando a alteração de horário de estabelecimento de bebidas aprovado 
em reunião deste órgão de 16 de fevereiro de 2009, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei 
10/2015, de 16 de Janeiro. 

------ Em tàce do requerimento analisado e tendo em conta que a lei a que o munícipe se reporta, re
voga e altera lei anteiior sobre a matéria, e, consequentemente, todas as normas regulamentares defi
nidas com base em leis que lhe deram origem. 

------ Considerando que, do disposto no artigo 3" do refelido Decreto-Lei n" 1 0/2015, de 16/0 1, que 
altera, entre outros, o artigo 1° da Lei n° 48/96, de 15 de maio, resulta que - os estahelecimentos de 
venda ao público. de prestação de seiTÚ,.'os, de restauração ou de bebidas, os estabelecimentos de restauração ou 
de bebidas com e.IJHzço para dança ou salas destinadas a dança. ou onde habitualmente se dance, ou onde se reali
zem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística. os recintos fixos de espetáculos e de divertimentos pú
hlicos mio artísticos têm horário de funcionamento livre. 

------ Considerando que, nos termos no n° 4 do artigo 4" do mesmo decreto-lei - a de.finiçào do horário 
de .fiou.:ionamento de cada estabelecimento ou de COI!ÍWlto de estabelecimentos instalados no mesmo ed(ficio, as 
suas alteraçôes e o mapa re_ferido no número anterior não estão sujeitos a qualquer fOrmalidade ou procedimento. 
sem prejuízo de serem ouvidas as entidades representativas dos trabalhadores. nos termos da lei, nem mesmo de 
comunicação prévia, como se previa na anterior redação do mesmo número e a11igo dada pelo Decre
to-Lei n° 48/2011, de O 1 de abiil. 

Foi deliberado por unanimidade dar cumprimento ao prescrito no Decreto-Lei n° 1012015, de 16/01, e 
elaborar e publicitar um edital por toda a área do município informando todos os comerciantes abran
gidos das alterações da lei nesta matéria, devendo estes comunicar a esta câmara o horário a praticar 
por fom1a de avaliar eventuais impactos de segurança ou da proteção da qualidade de vida dos cida
dãos a que se reposta do artigo 3° daquela lei. 

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL: Pelo Sr. Presidente foi presente o Of. Refl 
6576/N-DR, de 22 de junho do ano em curso do IEFP, pelo qual se notifica esta câmara da decisão de 
aprovação da candidatura n" 921358 - Criação do Gabinete de Inserção Profissional ao abrigo da 
Portaria n° 140/2015, de 20 de maio, anexando o respetivo termo de aceitação e nota de compartici
pações atribuídas. 

------ Neste âmbito o Sr. Presidente infonnou que a ação tem a duração de três anos, renovável, e 
dos custos e beneficios da criação do referido gabinete comparticipado no valor total de 16 318,94 € 
discriminado nas seguintes rubricas e respetivos valores: 

-Adaptação de instalações e equipmnentos ... ...... ... 5000,00 f' 
- De.spesas de fimcionamento ............ .... ........... ..... 1257, 66 €' 
-Comparticipação na retribuição do animador .... . JO 061,28 €' 

-------Foi deliberado por unanimidade aprovar a criação do referido gabinete. 
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------ PEDIDOS DE APOIO --------------------------------------------------------------------------------------

------APOIOS FINANCEIROS: 

------ CENTRO SÓCIO CULTURAL DE VIMIOSO - Apoio Financeiro: Presente o oficio n° I 06, da
tado do dia 22 do mês corrente, do centro em título, solicitando, no âmbito do apoio anual, o paga
mento da tranche de financiamento de 5000,00 euros a fim de suportar despesas com a realização do 
XX festival de folclore, a realizar no dia 01 de agosto de 2015, foi deliberado por unanimidade con
ceder o apoio solicitado. 

------ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RAÇA MIRANDESA- Concurso Concelhio-
2015: Presente o oficio n. 0 85, da associação em título, através do qual infonna que estão disponíveis 
para colaborar e participar na organização do concurso concelhio da raça mirandesa de Vimioso, 
com o objetivo de valorizar e promover a raça bovina mirandesa. 

------ Considerando o interesse económico do evento, foi deliberado por unanimidade conceder o 
apoio de valor igual ao ano anterior. 

------ OlJTROS ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----ASSOCIAÇÃO CHARNECA CLUB TT - Passeio BTT e Pedestre: Presente o pedido do clube 
em título, datado de 27/03/2014, solicitando autorização para a realização de um passeio pedestre, 
sem competição, a levar a efeito no dia 16 de agosto, com o percurso na área da freguesia de Argoze-
1o, e analisada, neste contexto, a infom1ação n° 15/2015, de 23/07/20 15, da Coordenadora Técnica, 
Zita Mm1ins Tecedor, que refere a deficiente instrução do processo pela falta do parecer das forças 
de segurança, foi deliberado por unanimidade deferir o pedido condicionado à apresentação do do
cumento referido, em falta. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas onze horas e quinze minutos, da qual , para constar, se lavrou a presente ata que, nos tennos do 
artigo 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 parte final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os pre
sentes. 

------ Anali sada aquela norn1a legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta todas as deliberações tomadas, atiibuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 
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