
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATA N" 15 

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

------ Aos tlinta dias do mês junho 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 e Licínio Ramos Mmtins, respetivamente Presidente e Vereadores da 
Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido os Senhores Vereadores Heleno da Costa 
Simões e Adriano Augusto Gonçalves Prada, que justificaram as respetivas faltas por motivo de gozo 
de férias e de doença, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Técnico Superior desta câmara, teve 
lugar a reunião referida. 

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

------ORDEM DO DIA 

------ jOJl(JJr(J(:(JJS(J~ -----------------------------------------------------------------------------------------------

------SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES - MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Presente o protocolo em 
título, celebrado no dia 16 do mês em curso, que tem por objeto o estabelecimento de acordo de inte
resses entre ambas as entidades, beneficiando o município do desconto de 10% nos serviços prestado 
pela Sociedade Portuguesa de Autores ao Município de Vimioso, pela contrapattida do município 
colaborar na prestação dos mesmos serviços em representação daquela sociedade aos particulares na 
área deste concelho, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------~IJrl!/1(7~() ~IJ\T/1J\Tl:l!Ill!1 --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diátio da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 675 143,98 euros. 

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

------ MODIFICAÇÃO N° 12- ALTERAÇÃO N° 09: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 39 500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2015: 
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------ MODIFICAÇÃO N° 12 - ALTERAÇÃO N° 09: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 72 300,00 euros; conespondendo 39 500,00 euros a despesas correntes e 
32 800,00 euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------AJUSTE DIRETO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA 
NO CONCELHO -1." FASE- ARRANJOS URBANÍSTIOCOS EM PINELO E VILAR SECO -Adju
dicação: Presente o relatório final do júri de acompanhamento do concurso em título elaborado ao 
abrigo do artigo 125" do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n." 18/2008, de 29111, o qual conclui que, 
de acordo com os pressupostos definidos, a proposta classificada em primeiro lugar é a do único 
concorrente, a fi1ma Vivadouro Construções, Lda., no valor global de 107 124,71 euros, foi delibera
do por unanimidade adjudicar da obra à única proponente dtada segundo a proposta do referido 
valor. 

------ BENEFICIAÇÃO I CONSERVAÇÃO I REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO 
CONCELHO- Plano de Segurança e Saúde: Presente a infom1ação n" 270/2015, de 26 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, informando que, anali
sado aquele plano, estão reunidas as condições para que se inicie a realização da obra, foi deliberado 
por unanimidade aprovar aquele plano. 

------ FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO - Proposta de alteração estrutu
ral de pormenor da passagem aérea da conduta: Presente a informação n" 267 do Técnico Superior, 
Vítor Filipe Afonso Ventura, informando sobre a proposta em título, apresentada pelo empreiteiro da 
obra, Manuel Joaquim Caldeira, propondo-se alterar a estrutura prevista em projeto por outra estrutu
ra com as seguintes caraterísticas: passagem aérea a uma cota superior com dois cabos de aço parale
los com cerca de 78 metros de extensão suportados em dois maciços de betão de maior dimensão, 
sem pilar intermédio de suporte, apresentando o respetivo projeto de alteração. 

------ Esclarece-se na informação em apreço que a justificação do empreiteiro para a alteração pro
posta prende-se com o facto da localízação projetada para os maciços de betão se situarem em zonas 
bastante íngremes e de dificil acesso para equipamentos e materiais. 

------ Conclui referindo que a solução proposta é favorável ao nível das condições higiénico
sanitárias da conduta e ao nível do perfil, não implicando qualquer encargo adicional. 

------ Ponderada a informação em análise foi deliberado por unanimidade aprovar a alteração de por
menor ao projeto da obra, atendendo ao facto de que esta não implica aumento de encargos. 
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------ RECONVERSÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO -BENEFICIAÇÃO DO BALNEÁRIO TER
MAL DA TERRONHA- Auto de Receção Provisória: Presente o auto de vistoria para efeitos de 
receção provisória da obra em título, datado do dia vinte e seis do mês em curso, elaborado pela 
comissão nomeada para o efeito, o qual conclui que, verificados todos os trabalhos, estes se encon
tram executados na generalidade de acordo com o projeto aprovado, considerando, assim, a obra em 
condições de ser recebida provisoriamente, foi deliberado por unanimidade aprovar este auto. 

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURÍSMO E AVENTURA DE VIMIOSO- PORTAS DE 
SERAPICOS I EDIFÍCIO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE RECEÇÃO E INTERPRETAÇÃO -
Revisão de preços provisória: Presente a infonnação n° 254, datada do dia 19 do mês em curso, da 
Técnica Superior, Sofia Maria Ventura Diz, informando que consultado o processo da obra em título, 
com o fim de instruir o processo de candidatura, procede-se à revisão obrigatória de preços conforme 
cálculos que anexa. 

------ Dos referidos cálculos, elaborados com base no plano de trabalhos, do con·espondente crono
grama financeiro, dos indicadores económicos definitivos de 2014 e provisórios de 2015, operados 
de acordo com o Decreto-Lei n° 6/2004, de 06/01, e fórmula de revisão nos tennos contratualizados, 
conclui nos termos do artigo 9° do referido decreto-lei, não haver lugar a qualquer pagamento de 
revisão de preços, quando a variação, para mais ou para menos, do coeficiente de atualização Ct 
mensal seja igual ou superior a 1%, facto que se verifica no caso em apreço. 

------ Face à conclusão da infom1ação analisada foi deliberado por unanimidade aprovar o cálculo da 
revisão de preços apresentado pela autora da informação, e, neste sentido, notificar o empreiteiro da 
obra para efeitos de aprovação ou reclamação da mesma. 

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURÍSMO E AVENTURA DE VIMIOSO- PORTAS DE 
SERAPICOS I EDIFÍCIO DE RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO - Revisão de preços definitiva: 
Presente a informação no 255, datada do dia 19 do mês em curso, da Técnica Superior, Sofia Maria 
Ventura Diz, informando que consultado o processo da obra em título, com o fim de instruir o pro
cesso de candidatura, procede-se à revisão obrigatória de preços confonne cálculos que anexa. 

------ Dos referidos cálculos, elaborados com base no plano de trabalhos, do correspondente crono
grama financeiro, dos indicadores económicos definitivos de 2014 e dos provisórios de 2015, opera
dos de acordo com o Decreto-Lei n° 6/2004, de 06/01, e fórmula de revisão nos termos contratuali
zados, conclui nos termos do artigo 9° do referido decreto-lei, não haver lugar a qualquer pagamento 
de revisão de preços, quando a variação, para mais ou para menos, do coeficiente de atualização Ct 
mensal seja igual ou superior a 1%, facto que se verifica no caso em apreço. 

------ Face à conclusão da informação analisada foi deliberado por unanimidade aprovar o cálculo da 
revisão de preços apresentado pela autora da infom1ação, e, neste sentido, notificar o empreiteiro da 
obra para efeitos de aprovação ou reclamação da mesma. 
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------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURÍSMO E AVENTURA DE VIMIOSO- PORTAS DE 
SERAPICOS I EDIFÍCIO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE RECEÇÃO E INTERPRETAÇÃO -
Conta .final da empreitada: Presente a infonnação n° 256, datada do dia 22 do mês em curso, da 
Técnica Superior, Sofia Maria Ventura Diz, fazendo uma retrospetiva ao decurso da obra, desde a 
adjudicação à finna Fernando Alberto Marujo & Filho Lda., pelo valor de 111 303,13 €. e dos 
autos pagos que totalizam este valor, referindo que foi aprovada a respetiva revisão de preços nulo, e 
que, no decurso dos trabalhos, não houve lugar a trabalhos a mais, nem erros ou omissões, nem atri
buição de prémios, nem aplicação de coimas, apresentando os mapas da conta final da empreitada 
nos tennos e para efeitos dos artigos 399° e 400° do CCP, conta que deverá, nos tennos do artigo 
401 o do mesmo código, ser enviada ao empreiteiro para efeitos de assinatura ou reclamação. 

------Aprovada a revisão de preços da obra em título foi deliberado por unanimidade, de acordo com 
a infom1ação em apreciação, aprovar a conta tlnal desta obra e notitlcar o empreiteiro em cumpri
mento e para efeitos do disposto na última das normas referidas. 

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURÍSMO E AVENTURA DE VIMIOSO- PORTAS DE 
SERAPICOS I EDIFÍCIO DE RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO - Conta final da empreitada: 
Presente a infom1ação n" 257, datada do dia 22 do mês em curso, da Técnica Superior, Sotla Maria 
Ventura Diz, fazendo uma retrospetiva ao decurso da obra, desde a adjudicação à tlrma Fernando 
Alberto Marujo & Filho Lda., pelo valor de 115 518,18 €, e dos autos pagos que totalizam o valor 
total de 115 488,17 €, referindo que foi apresentada pelo empreiteiro o cálculo de revisão de preços 
nulo, e que, no decurso dos trabalhos, não houve lugar a trabalhos a mais, nem en·os ou omissões, 
nem atribuição de prémios, nem aplicação de coimas, relevando que houve trabalhos a menos no 
valor de 30,00 euros, apresentando os mapas da conta final da empreitada nos termos e para efeitos 
dos artigos 399° e 400" do CCP, conta que deverá, nos tennos do artigo 401" do mesmo código, ser 
enviada ao empreiteiro para efeitos de assinatura ou reclamação. 

------Aprovada a revisão de preços da obra em título foi deliberado por unanimidade, de acordo com 
a infonnação em apreciação, aprovar a conta tlnal da obra e notificar o empreiteiro em cumprimento 
e para efeitos do disposto na última das nonnas referidas. 

------AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistmia e medi
ção de trabalhos referentes às obras: 

-- Furos para Captação de Agua para o Balneário Termal - Auto de medição n" 2 de traba
lhos nom1ais, datado de 26/06/2015, no valor de 86 830,78 euros; 

-- Edijlcio de Apoio ao Balneário Termal para Estudo Médico Hidrológico- Auto de medi
ção n" 3 de trabalhos normais, datado de 29/06/2015, no valor de 100 969,19 euros; 

--Reconversão de Imóveis no Concelho- Beneficiação do Balneário Termal da Terronha
Auto de medição n" 3 de trabalhos normais, datado de 26/06/2015, no valor de 6175,56 euros; 
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-- Requalificações Urbanú·ticas no Concelho -Requalificação de Espaços para Promoção 
Cultural, Loc{tl e Intergeracional - Auto de medição n° 2 de trabalhos nonnais, datado de 
29/06/2015, no valor de 95 342,67 euros; 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

------MINUTAS DE CONTRATOS: 

------Presente a minuta dos seguintes contratos: 

- "Beneficiação/Conservação/Reparação de Arruamentos Diversos no Concelho- 2." Fase 
-Arruamentos em Argozelo "; 

- "Elaboração de Estudos e ProJeto.\' - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de 
Vimioso e Elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana e Plano de Marketing 
Territorial", 

foi deliberado por unanimidade aprová-las. 

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

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÀS APLICAÇÕES SIGMA - SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL - EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO (2015-2016) E 
APOIO TÉCNCO -Adjudicação: Presente o relatório final do júri de acompanhamento do concurso 
em título elaborado ao abrigo do artigo 125° do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 
29111, o qual conclui que, de acordo com os pressupostos definidos, a proposta classificada em pri
meiro lugar é a da única firma convidada, a finna MEDIDATA NET- Sistemas de Info1mação para 
Autarquias, S. A., no valor de 36 935,91 euros, foi deliberado por unanimidade adjudicar a prestação 
dos serviços à única proponente citada, de acordo com a referida proposta. 

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPET ÁCULOS MUSICAIS PARA O DIA DO MUNICÍPIO -
10 DE AGOSTO- Parecer Prévio Vinculativo- artigo 75° da Lei n.0 82-B/2014: Presente a informação 
n" 079/DAF, datada do dia 26 do mês em curso, subscrita pela Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira, Solange Delgado, relativa ao assunto versado em título, informando que, de acordo com o 
n° 1 da nonna legal referida as prestações de serviços estão sujeitas a redução remuneratória e que, 
de acordo com o n° 5 da mesma norma, carecem de parecer prévio vinculativo da câmara municipal, 
impondo-se do mesmo nonnativo a verificação dos condicionalismos previsto no seu n° 6. 

------ Conclui naquele contexto que, face ao preço base da proposta de convite, do programa do pro
cedimento e do caderno de encargos, se prevê o valor de 24 460,00 euros e prevendo-se convidar, 
seguindo procedimento de ajuste direto, contemplado no Decreto-Lei n.0 18/2008, a finna Trazmusi
ca Espetáculos Musicais, Lda, prestadora de idêntico serviço em 2014, a taxa de redução a aplicar 
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ao caso concreto será de 8%, não podendo, assim, o valor máximo a pagar ser de valor superior a 22 
503,20 euros. 

------ No mesmo seguimento refere-se na informação em análise cumprirem-se os demais formalis
mos impostos na norma em título. 

------ Face ao teor da inforn1ação em apreço, verificados cumpridos os condicionalismos necessários 
à contratação em causa foi deliberado por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo nos termos 
da lei referida para a contratação daqueles serviços. 

------AQUISIÇÃO DE BENS- AQUISIÇÃO I REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO VEDA
ÇÃO METÁLICA PARA O RECINTO DA FEIRA DO GADO - Ajuste Direto: Presentes o convite, 
o programa do procedimento e o caderno de encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo 
valor base para estes efeitos se estima em 13 500,00 euros, toi deliberado aprová-los e proceder à 
abe1iura de procedimento de ajuste direto nos termos dos documentos referidos e legislação aplicá
vel; alínea a) 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/2010, de 27 de abril, 
e Decretos-Lei n° 131 /201 O, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito 
as seguintes entidades: 

- Dedicanzpo - Comércio de Equipamentos Agro-Pecuários, com sede em São Pedro de Rates; 
- Silopasto - Sementes e Equipamentos Veterinários, Lda, com sede em Caçarelhos; 
- Manuel João Afonso Fernandes, com estabelecimento em Vimioso. 

------ As propostas deverão ser apresentadas no endereço eletrónico sosb@cm-vimioso.pt, até às 17 
h e 00 mn do dia 24 do mês de julho do ano em curso. 

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

impedimentos, e Manuel Miranda Ferreira Pinto, ambos Técnicos Superiores desta câma
ra municipal; 

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

------ Declaração de impedimento: O Sr. Vereador Licínio Ramos Martins declarou-se impedido de 
participar nesta deliberação alegando possuir relação de parentesco com um dos membros da gerên
cia de uma das firmas a convidar, a firma Silopasto, Lda, ausentando-se desta reunião pelo tempo 
em que esta deliberação decorreu logo que foi sugerido convidar a referida finna. 

------CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATI
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: Presentes o convite e o caderno de encargos relativos ao procedimento em 
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epígrafe, cujo valor base anual para estes efeitos se estima em de 24 540,00 euros, foi deliberado 
aprová-los e proceder à aberiura de procedimento de ajuste direto nos termos dos documentos referi
dos e legislação aplicável; alínea a) 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 no 278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-
B/201 O, de 27 de abril, e Decretos-Lei n° 131 /201 O, de 14 de dezembro, 149/20 12, de 12 de junho, 
convidando para o efeito os seguintes profissionais: 

- Vânia Rosa Pereira Jesus ; 
-Maria Susana Afonso Fernandes; 
- Joana Cristina Conceição Campos Morgado Gonçalves. 

------ As propostas deverão ser apresentadas no endereço eletrónico sprh@cm-vimioso.pt, até às 16 
h e 00 mn do dia 27 do mês de julho do ano em curso. 

------ O procedimento será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
-Presidente: Paula Cristina dos Anjos Vicente, Técnica Superior, desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Paulo Ramiro da Conceição Braz, Técnico Superior que substituirá o presi-

dente nas suas faltas e impedimentos, e Maria João Afonso Gonçais, Coordenadora Técnica, 
ambos desta câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: Vítor Manuel Xavier Rodrigues, e Rosa da Conceição Afonso Marcelino 
ambos Assistentes Técnicos, desta câmara municipal. 

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

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao 
mês abril/2015 e fatura n.0 5670106720: Presente a infonnação n.0 82, datada do dia dezanove do 
mês con·ente, 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 regularidade, nada havendo a relevar de anmmal, foi deliberado por unanimidade apro
var os serviços em apreço a que aquele relatório se reporta e proceder ao pagamento da respetiva 
fatura no valor de 15 197,38 euros. 

------ SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Fatura 0° 2015/166, referen
te ao mês de maio de 2015, no valor de 21 155,20 euros: Analisada a informação n.0 248, datada do 
dia onze do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto e pelo Fis
cal Municipal, José Manuel Alves Ventura, relativa à forma de prestação de serviços de limpeza de 
anuamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela Associa
ção de Municípios da Ten·a Fria do Nordeste Transmontano à firma Resíduos do Nordeste, EIM, 
reportando a forma de prestação destes serviços respeitantes ao periodo faturado, as diversas discre
pâncias entre os serviços efetivamente executados e os contabilizados na fatura apresentada, que se 
traduzem numa discrepância da faturação, para mais, nos seguintes itens: 

5 - Transporte a aterro - 24,81 euros; 
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foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora do serviço 
do teor da infonnação analisada e das discrepâncias referidas. 

------EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCE
LHO DE VIMIOSO - Relatório e fatura no 5670106723, referente ao período de 1 a 16 de 
maio/2015: Presente a informação n. 0 80, datada do dia dezoito do mês corrente, subscrita pelo Téc
nico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emi
tido pela prestadora daquele serviço, a firma AGS, reportando que o serviço foi prestado com regula
ridade, nada havendo a relevar de anmmal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório em 
apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 8341,70 euros. 

------ 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 maio/2015 e fatura no 5670106840: Presente a informação n. 0 85, datada do dia 
vinte e cinco do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Fe1Teira 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 anormal, 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. 

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de abril de 2015 
a 20 de maio de 2015 e fatura n.05670106876: Foi presente a infom1ação n.0 79, datada do dia 
dezassete do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente 
ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a finna A. G.S., reportando 
que, de acordo com os dados apresentados, nos termos da fóm1Ula aplicável e face à taxa efetiva de 
cobranças, que se cifrou na ordem de 93,05%, o valor a pagar sem qualquer penalização correspon
de, efetivamente, ao valor faturado de 3794,93 euros. 

------ Considerando que, embora a AGS não tivesse realizado o total das cobranças, que corresponde
ria a 100% do serviço efetivamente prestado, só não atingiu esta percentagem ou próxima desta por 
motivos de procedimentos de pagamento utilizado por parte de alguns consumidores que preferem 
utilizar outras formas de pagamento que não à AGS, não se tratando, propriamente, de falta de pres
tação do serviço, foi deliberado por unanimidade não aplicar qualquer penalidade, aprovar o relatório 
em apreço e proceder ao pagamento da fatura referente ao período em causa. 

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

------DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 
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------ Pelo Sr. Presidente da Câmara foi infonnado 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 1 do artigo 34.0 da Lei n ." 75/2013, de 12 de setembro, defe
riu os seguintes pedidos de licenciamento de operações urbanísticas: 

- Manuel Gonçalves Lourenço - Construção de um edifício destinado a arrumas agrícolas, 
sito na rua do Torreeiro, em Avelanoso; 

-Adelaide Cristina Vaz Jornalo - Construção de uma habitação unifamiliar, sita em Junquei
ra, freguesia de Matela, 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

------ AUTOS DE VIS TO RI A ------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro Miguel Gomes- Imóvel em ruínas - artigo 90° do Dec. Lei o.0 555/99: Presente o auto 
de vistoria, datada do dia 17 do mês em curso, relativo a uma casa em ruínas, sita na Rua do Santo 
Cristo, na localidade de Angueira, propriedade de Pedro Miguel Gomes, residente na Rua Afonso 
de Albuquerque, n° 178, em Rio Tinto, auto que conclui que o prédio vistoriado é efetivamente uma 
casa de habitação de rés-do-chão e 1° andar onde se verificam sinais de degradação ao nível de segu
rança e salubridade, nomeadamente na cobertura e paredes exteriores, constituindo perigo efetivo 
para a segurança e saúde públicas. 

------ Refere que tal situação justifica que a câmara municipal possa ordenar a execução de obras de 
conservação em cumprimento do n° 2 do artigo 89° do Dec. Lei n." 555/90, de 16112, na redação dada 
pelo Dec. Lei n. 0 136/2014, de 09/09, por forma de corrigir as más condições de segurança e salubri
dade e a melhoria estética do edifício e do logradouro contíguo. 

------ Considerando o teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade, dando cumprimento ao 
estabelecido na norma referida, notificar o proprietário para que, no prazo de 30 dias, proceda à reali
zação das obras necessárias à estabilização do edifício e limpeza do logradouro contíguo, sob pena 
de não o fazendo, esta câmara municipal dar cumprimento ao estabelecido no artigo 91° da mesma 
lei; tomar posse administrativa do imóvel e dar execução coerciva às obras necessárias. 

------ Carlos José Gonçalves Martins - Insalubridade - are 4° Portaria n.0636/2009, de 09/06: 
Presente o auto de vistoria, datada do dia 17 do mês em curso, relativo à verificação de situação de 
insalubridade em propriedade do Sr. Carlos José Gonçalves Martins, sita na localidade de Algoso, 
junto ao aglomerado urbano, elaborado na sequência de reclamação apresentada pelo vizinho, Sr. 
João Maria Fernandes Afonso, auto que relata que, no prédio vistoriado, se constata a permanência 
de suínos e onde se faz notar o mau cheiro caraterístico da atividade e se verificava a existência de 
dejetos. 

------ Consta ainda do auto em apreço que, verificados os arquivos da câmara municipal, ao abiigo 
dos suínos não se encontra licenciado, para o local, qualquer edifício para utilização agropecuária. 
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------ Conclui que, confrontado o teneno objeto de vistmia com a via pública e dada a proximidade 
das habitações, é aconselhável que se notifique o proprietário, em cumprimento do disposto no o 1 do 
artigo 4" da Pmiaria n. 0 636/2009, de 09/06, para retirar os animais do local , limpar e desinfetar toda 
a área envolvente, precavendo contra qualquer prejuízo para a salubridade pública, de acordo com o 
disposto no artigo 115° do ROEU. 

------ Considerando a conclusão e sugestões expressas no auto em apreço e dando cumprimento ao 
estabelecido nas nonnas referidas foi deliberado por unanimidade notificar o reclamado, proprietário 
do local referido, para, no prazo de I O dias, proceder à limpeza e desinfeção do local. 

------ Sendo intenção desta câmara aceitar, também, a sugestão expressa no auto em apreço quanto à 
retirada dos suínos e vir, posteriormente, a ordenar a sua retirada do local , foi deliberado por unani
midade notificar o mesmo reclamado, para, no prazo de 1 O dias, se pronunciar, quanto a esta maté
ria. 

------ Foi, ainda, deliberado por unanimidade notificar o reclamante do teor desta deliberação. 

------Luís Raposo- Insalubridade- art0 115° do RGEU : Presente o auto de vistmia, datada do dia 
28 do mês em curso, relativo a verificação de situação de insalubridade em propriedade do Sr. Luís 
Raposo, sita na localidade de Vilar Seco, auto que relata que, vistoriado o prédio (quintal), junto à 
habitação deste e contíguo à habitação do queixoso, o Sr. Belmiro Correia, ambos inseridos no aglo
merado urbano de Vilar Seco, se constata a permanência de nove ovinos adultos sem qualquer identi
ficação. 

------ Refere o auto em apreço que é aconselhável notificar o Sr. Luís Raposo para retirar os animais 
do local em cumprimento do disposto no art0 115° do ROEU; limpar e desinfetar o espaço onde os 
animais se encontram e proceder ao registo da exploração e dos animais em cumprimento do Decre
to Lei n.0 81/2013, de 14/06. 

------ Em face do teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade notificar o Sr. Luís Raposo, 
proprietário dos animais, para, no prazo de 1 O dias, dar cumprimento às referidas ações e notificar o 
queixoso do teor desta deliberação. 

------ António Henrique Freire Braz e Abel de Jesus Freira Braz - Insalubridade: Presente o 
auto de vistoria, datada do dia 28 do mês em curso, relativo à queixa sobre eventual situação de insa
lubridade verificada em propriedade do Sr. António Henrique Freire Braz e Abel de Jesus Freire 
Braz, sita na localidade de Vimioso, auto que relata que, vistoriado o prédio, sito junto à habitação 
da queixosa, Sí1 Maria de Lurdes Gonçalves Moredo, se constata a existência de dois galinheiros 
devidamente instalados e limpos, com um reduzido número de aves, em perfeito estado de saúde, 
destinadas a autoconsumo. 
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------ Conclui o auto em apreço que se entende não existir perigo em termos de saúde pública, 
devendo os proprietário continuar a manter tanto instalações como os animais nas condições que rela
ta. 

------ Em face do teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade notificar os reclamados e 
reclamante do teor do auto em apreço 

------ Jl1!(7~1f~lf(7l)L?~ --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Elias do Nascimento Lhano Rodrigues: Presente uma reclamação do munícipe em título na 
qual reclama por prejuízos causados por inundação parcial de propriedade rústica sita no lugar do 
Lombo do Charco (Riaduros) da localidade de Caçarelhos, provocada pelo alteamento do muro do 
pontão reparado por esta câmara, exigindo como resolução do problema a diminuição da altura 
daquele pontão ou, em alternativa, uma indemnização pelos danos causados no valor de 1000,00 
euros e o compromisso por parte desta câmara de não altear mais o muro do dito pontão. 

------ Analisada neste contexto a informação n" 268, de 26 do mês em curso do Técnico Superior, 
Orlando Marcos Moscoso, que confirma a efetiva inundação da propriedade, situação que se verifica 
sazonalmente, e que, relativamente às hipóteses propostas pelo reclamante a primeira está fora de 
questão posto que o rebaixamento da cota do pontão é muito dispendiosa e pode provocar instabili
dade em toda a estrutura do no mesmo, foi deliberado por unanimidade indemnizar o reclamante no 
valor solicitado e assumir o compromisso de não altear mais o muro do referido pontão. 

------ PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DE TOPONÍMIA DE PRÉDIOS RÚSTICOS: 

------ Amadeu Falcão Miguel: Foi presente a infonnação n° 263,de 2510612015, do Técnico Superior, 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido do munícipe refelido em título, no qual este solici
ta que lhe seja emitida certidão em como os locais onde se encontram situados os seus prédios rústi
cos inscritos na matriz sob os artigos 1415 e 1669, respetivamente indicados naquela matriz como 
localizados no Freixo e no Lombo do Charco, estes locais também se designam por Taxogueiro e 
Riad ouros. 

----- Esclarece-se na infonnação que, nesta câmara municipal, apena existe cadastro toponímico das 
áreas urbanas, não possuindo a câmara municipal cartografia com ponnenmização das designações 
das localizações prediais rústicas que permitam certificar sobre o solicitado. 

----- Infonna, ainda, que o requerente já juntou ao pedido uma declaração da junta de freguesia a 
atestar o requerido a esta câmara. 

------Em face do referido da infonnação em análise nada foi deliberado. 

------ P t4 TRI~ Ó N I O ~UNI C71P A L -----------------------------------------------------------------------------
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------ QUIOSQUE 

------ Manuel O/ímpio Martins Fernandes - Presente a carta datada do dia 15/06/2015, subscrita 
pelo requerente, infonnando que, por motivos de cessação de actividade, a partir de 25/07/2015 pre
tende rescindir o contrato de aiTendamento que mantém com esta câmara relativo ao quiosque, sito 
no Largo Mendo Rufino, em Vimioso. 

------ Analisado o assunto foi deliberado por unanimidade aceitar a rescisão do contrato e iniciar novo 
procedimento de arrendamento sob a fonna de hasta pública. 

------ J>l!L>Jrl>O~ 1>1! /ÍPOIO --------------------------------------------------------------------------------------

------APOIOS FINANCEIROS: 

------COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PALAÇOULO, C.R.L.- /Ípoio à ~unidade do Efetivo Pecuário 
do Concelho de Vimioso 2014: Presente o oficio no 39, datado do dia 411 1/2014, da cooperativa em 
título, solicitando, à semelhança de anos anteriores, apoio financeiro para o ano de 2014, a fim de 
custear a despesa dos serviços de sanidade do efetivo pecuário do concelho de Vimioso, assunto ana
lisado em reunião ordinária deste órgão realizada no dia 18 de novembro do ano passado, foi delibe
rado por unanimidade conceder, nesta fase, um apoio financeiro no valor de 5000,00 euros. 

------ GRAS- GRUPO RECREATIVO E ASSOCIATIVO DE SANTULHÃO: Presente, da associação 
em epígrafe, o pedido de apoio para publicação anual da revista "A santulhana, Revista da Terra e 
Gentes de Santulhão ", foi deliberado por unanimidade, a exemplo dos anos anteriores, ap01ar a 
publicação em título, concedendo o apoio financeiro da importância de 700,00 euros. 

------ÂNCORA EDITORA- Publicação do Livro "'Por Longos Anos, Fui Silêncio": Presente a carta, 
datada do dia 15 de junho corrente, remetida pela Âncora Editora, informando da recente publicação 
do livro "Por Longos Dias, Fui Silêncio - Uma Breve Antologia de Autoras Transmontanas ", com 
organização de Hercí1ia Agarez e Isabel Alves, contemplando um conjunto de 28 das principais auto
ras transmontanas, propondo que esta câmara adquira 25 exemplares daquele livro, foi deliberado 
por unanimidade adquirir vinte e cinco exemplares da obra, ao preço unitário de € 19,50, com IV A 
incluído com um desconto de 20%, confom1e proposto. 

------ Ol!T~O~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ CONT~/ÍTO~ EMPREGO IN~ERÇÃO 1>0 l.l!.F.P. - JrN~TJrTl!TO L>E EMPREGO E 

FORM/ÍÇÃO PROFJr~~JrONL4~ ---------------------------------------------------------------------------------

------Carla Maria Cameirão Rodrigues: Presente a informação reP 27/DDEC/EEF, datada do dia 26 
do mês coiTente, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, infom1ando que no âmbito da candida
tura n° 880480, apresentada por esta câmara no IEFP de Bragança, foi a mesma aprovada com o 
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número de processo n. 0082/CEI +115, respeitante ao candidato em título, para a área de limpeza e 
conservação de espaços públicos. 

------ Informa ainda que a celebração deste contrato se prevê para o período de 12 meses, assumindo 
esta câmara as obrigações de pagamento dos encargos com celebração de contrato de seguro de aci
dente de trabalho, no valor total de 249,02 euros, solicitando neste âmbito autmização para a celebra
ção dos respetivos contratos de trabalho e promoção dos diversos atos a estes inerentes. 

------ Face à informação em análise foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da aprova
ção desta candidatura, aceitar o candidato e promover os procedimentos prévios inerentes à celebra
ção do respetivo contrato. 

------ Rute Sara Pera Femandes João: Presente a infonnação ref.a 25/DDEC/EEF, datada do dia 22 
do mês corrente, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, infonnando que no âmbito da candida
tura no 842980, apresentada por esta câmara no IEFP de Bragança, foi a mesma aprovada com o 
número de processo n."005/CEI +/15, respeitante ao candidato em título, para a área de animação cul
tural. 

------ Infom1a ainda que a celebração deste contrato se prevê para o período de 12 meses, assumindo 
esta câmara as obrigações de pagamento dos encargos com celebração de contrato de seguro de aci
dente de trabalho, no valor total de 249,02 euros, solicitando neste âmbito autorização para a celebra
ção dos respetivos contratos de trabalho e promoção dos diversos atos a estes inerentes. 

------ Face à informação em análise foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da aprova
ção desta candidatura, aceitar o candidato e promover os procedimentos prévios inerentes à celebra
ção do respetivo contrato. 

------Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encen·ada a reunião 
pelas onze horas e quinze minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos tem1os do 
atiigo 5T>, 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. 

------ 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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