
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATAN°13 

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

------ Aos dezasseis 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, Heleno da Costa Simões, António Augusto Torrão Vaz, Licínio Ramos Martins e Adriano 
Augusto Gonçalves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de 
Vimioso, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Técnico Superior desta câmara, teve lugar a 
reunião referida. 

------ À hora indicada o senhor presidente declarou abe11a a reunião. 

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

------PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Pelo Sr. Presidente foi proposto 
um voto de felicitações ao Águia Futebol Clube de Vimioso pela conquista da Taça Distrital 
201412015. 

------Neste âmbito, propôs que para comemoração do feito seja oferecido ao club um jantar-convívio 
pela conquista daquele troféu, a agendar para data a definir. 

------ Foi deliberado por unanimidade aprovar esta proposta. 

------ORDEM DO DIA 

------ SITlJA~AflJ J<INANCEIRA --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 2 21 O 656,16 euros. 

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

------ MODIFICAÇÃO N° 11 -ALTERAÇÃO N° 08: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 
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------ ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2015: 

------MODIFICAÇÃO N° 11 - ALTERAÇÃO N° 08: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor de 32 250,00 euros, correspondendo a despesas correntes, foi deliberado por 
unanimidade aprová-la. 

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

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURÍSMO E AVENTURA- PORTA DE SERAPICOS I 
EDICFÍCIO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO EDIFÍCIO B- Auto de Rece
ção Provisória: Presente o auto de vistoria para efeitos de receção provisória da obra em título, data
do de hoje, elaborado pela comissão nomeada para o efeito, o qual conclui que, verificados todos os 
trabalhos, estes se encontram executados na generalidade de acordo com o projeto aprovado, conside
rando, assim, a obra em condições de ser recebida provisoriamente, foi deliberado por unanimidade 
aprovar este auto. 

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURÍSMO E AVENTURA- PORTA DE SERAPICOS I 
EDICFÍCIO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO DE INTERPRETAÇÃO EDIFÍCIO A - Auto de Receção 
Provisória: Presente o auto de vistoria para efeitos de receção provisória da obra em título, datado de 
hoje, da respetiva comissão nomeada para o efeito, o qual conclui que, verificados todos os trabalhos, 
estes se encontram executados na generalidade de acordo com o projeto aprovado, considerando a 
obra em condições de ser recebida provisoriamente, foi deliberado por unanimidade aprovar este 
auto. 

------ REABILITAÇÃO I REMODELAÇÃO DA ESCOLA E.B. 2,3 E PAVILHÃO DESPORTIVO DE 
VIMIOSO - Revisão de preços: Presente a informação no 243, datada do dia 12 do mês em curso, do 
Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, apresentada na sequência da revisão de preços do 
empreiteiro da obra a firma Santana, S.A. , no valor de 257,34 euros, informação que conclui face aos 
termos de cálculo que aquela revisão deve, efetivamente, importar no valor 257,31 euros, apresentan
do os respetivos mapas de cálculos, foi deliberado por unanimidade aprovar a revisão de preços do 
valor calculado pelo autor da informação; 257,31 euros, e, neste sentido, notificar o empreiteiro da 
obra para efeitos de aprovação ou reclamação da mesma. 

------ BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1120 ENTRE MATELA E JUNQUEIRA 
Revisão de preços: Presente a informação no 242, datada do dia 12 do mês em curso, do Técnico 
Superior, Orlando Marcos Moscoso, relativa à revisão de preços da obra em título, info1mando que, 
face à fonna de cálculo contratualizada e aos índices publicados, resulta, nos termos do artigo 9° do 
Decreto-Lei n° 6/2004, não haver lugar a revisão de preços da obra em título. 

------Face à infonnação analisada foi deliberado por unanimidade notificar neste sentido o empreitei
ro da obra para efeitos de aprovação ou reclamação da mesma. 
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------ BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO - PINELO - Revisão de preços: Presente a infot 
mação n° 241, datada do dia 12 do mês em curso, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, 
relativa à revisão de preços da obra em título, que conclui face à fonna de cálculo contratualizada e 
aos índices publicados, resulta, nos termos do artigo 9° do Dec. Lei n° 6/2004, não haver lugar a 
revisão de preços da obra em título. 

------Face à infonnação analisada foi deliberado por unanimidade notificar neste sentido o empreitei
ro da obra para efeitos de aprovação ou reclamação da mesma. 

------ AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO CONCELHO- Revisão de 
preços: Presente a informação n° 240, datada do dia 11 do mês em curso, do Técnico Superior, Vítor 
Filipe Afonso Ventura, relativa à revisão de preços da obra em título, so licitada pela entidade cofi
nanciadora da obra no âmbito do relatório final da candidatura, concluindo face à fom1a de cálculo 
contratualizada e aos índices publicados, resulta, nos termos do artigo 9° do Dec. Lei n° 6/2004, não 
haver lugar a revisão de preços da obra em título. 

------ Face à informação analisada foi deliberado por unanimidade notificar neste sentido o empreitei
ro da obra para efeitos de aprovação ou reclamação da mesma. 

------REABILITAÇÃO I REMODELAÇÃO DA ESCOLA E.B. 2,3 E PAVILHÃOO DESPORTIVO 
DE VIMIOSO - Conta final da empreitada: Presente a infonnação n° 244, datada do dia 12 do mês 
em curso, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, fazendo uma retrospetiva ao decurso da 
obra, desde a adjudicação à finna SANTANA. S.A.. pelo valor de 792 665,53 €, e dos autos pagos 
que totalizam o valor de 782 439, 71 €, referindo que foi apresentada pelo empreiteiro o cálculo de 
revisão de preços no valor de 257,34 €, recalculada pelos serviços no valor de 257,3 1 €, e que, no 
decurso dos trabalhos, não houve lugar a trabalhos a mais, nem etTOS ou omissões, nem attibuição de 
prémios, nem aplicação de coimas, relevando que houve desvios, para menos, que levaram à verifi
cação de um saldo positivo no valor de 1 O 225,82 € resultantes de discrepância entre a quantificação 
de trabalhos em projeto e a execução da obra, apresentando os mapas da conta final da empreitada 
nos termos e para efeitos dos artigos 399° e 400° do CCP, conta que deverá, nos termos 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 informação em apreciação, aprovar a conta fmal desta obra e notificar o empreiteiro em cumpri
mento e para efeitos do disposto na última das normas referidas. 

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

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÀS APLICAÇÕES SIGMA- SISTEMA INTEGRA

DO DE GESTiO MUNICIPAL - EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE VIM IOSO (2015-2016): Presente a 
informação 003/2015, datada do dia 11 do mês em curso, subscrita pelo responsável, Paulo Fernan
des João, informando que tendo terminado, no passado dia 31 de dezembro do ano findo, o contrato 
de manutenção das aplicações em título, torna-se necessário celebrar novo contrato para os anos 20 15 
e 2016. 
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------ Neste sentido infonna ainda que, estimando-se que esta contratação seja do valor de 36 935, 
euros, sugere que se adote o procedimento de ajuste direto, de acordo com o previsto nos artigos 112° 
a 127" do Decreto-Lei n° 18/2008, devendo para o efeito convidar a empresa Medidata.Net, por ser a 
única que comercializa o software existente nesta câmara e que presta todos os serviços de manuten
ção a este associados. 

------ Informa, a contexto, que, se superiom1ente for considerado, poderá s er aplicável a esta contrata
ção de serviços a emissão de parecer prévio vinculativo conforme artigo 7 Y' da Lei n° 82-B/20 14, de 
31112, contém a informação os seguintes elementos que se consideram aplicáveis: 

- o contrato não reveste natureza de trabalho subordinado, sendo inconveniente o recurso à 
modalidade de relação jurídica de emprego público, constituída ou a constituir; 

-na prestação do serviços em causa não é aplicável o que respeita à verificação da existência 
de pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacen
tes à contratação a efetuar; 

- também não tem aplicabilidade a verificação do cumprimento da medida de redução 
remuneratória prevista no n" 1 do artigo 75" da referida lei. 

------ Esclarece que esta prestação de serviços se poderá enquadrar em termos de CCP no regime 
de ajuste direto, classifica-se nos tennos do CPV na classificação 72610000-9 - Serviços de 
Assistência Informática. Terá um prazo de dois anos económicos, até dezembro de 2016, não sendo 
cofinanciado e está assegurado o cabimento orçamental pela declaração de cabimento 527/2015, e 
deverá ser assegurado o compromisso de pagamento. 

------ Cita no contexto da assunção de compromisso plurianuais o artigo 7" do Capítulo III do Orça
mento 2015, que autoriza a assunção de compromissos plurianuais respeitantes a procedimentos pre
vistos da LCPA - Dec. Lei n° 127/2012 e outras ações que resultem de projetes ou atividades cons
tantes do PPI 2015, bem como outras despesas plurianuais decorrentes de contratos e que em cada 
um dos três anos seguintes não ultrapassem 100 000,00 euros. 

------ Complementannente, relativamente à eventual emissão de parecer genérico à celebração do 
contrato previsto no disposto do artigo 22" da Lei n° 55-A/2010 - LOE-2011, (atualmente miigo 7Y' 
da Lei n° 82-B/2014 - LOE-2015), que se entende, segundo parecer jurídico que anexa, não ser apli
cável ao caso em apreço o disposto do referido artigo, não estando, consequentemente, esta contra
tação sujeita à emissão de parecer prévio vinculativo. 

------ Face ao teor da infom1ação e em sua concordância foi deliberado por unanimidade contratar os 
serviços em causa seguindo o procedimento de ajuste direto previsto no Código dos Contratos Públi
cos. 

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÀS APLICAÇÕES SIGMA - SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL- EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO (2015/2015)
Abertura de Procedimento de Ajuste Direto: Presentes, no mesmo contexto, o convite, o programa 
do procedimento e o caderno de encargos relativos ao procedimento em epigrafe, cujo valor base para 
estes efeitos se estima em 36 935,92 euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de pro
cedimento de ajuste direto nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do 
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mtigo 20.", e Capítulo I do Título III da Parte II do Decreto-Lei n." 18/2008, de 29 de janeiro, altera
do 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 a firma MEDIDA
TA.NET - Sistemas de Infonnação para Autarquia, SA., com sede no Porto. 

------ As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrónica de contratação pública vor
ta!GOV, no sítio govpt. voltal.biz, até às 17 h e 00 mn do dia 26 do mês em curso. 

------ O procedimento será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 

-Presidente: Paulo Fernandes João, Técnico Superior, desta Câmara Municipal; 
- Vogais Efetivos: Mário da Assunção Marcos Moscoso, Técnico de Infonnática, que substi-

tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Vítor Filipe Afonso Ventura, Chefe 
da Divisão de Planeamento e Urbanismo e Obras, ambos desta câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: António Emílio Martins, e Lídia Cristina Rodrigues Diz Martins, Técni
cos Superiores, ambos desta câmara municipal. 

------AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DA 
BARRAGEM E PERÍMETRO DE REGA DE ANGUEIRA - Projeto de execução: Presente a infor
mação n" 17/20 15 datada de hoje, do Técnico Superior, Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves, fazen
do uma breve retrospetiva sobre o fornecimento em título, referindo que tendo o adjudicatário apre
sentado o estudo prévio e tendo este sido aprovado em reunião deste órgão de 21 de abril do ano em 
curso, veio agora o adjudicatário, no dia onze do mês conente, entregar o projeto de execução. Apre
sentação esta que estava contratualizado ser entregue no prazo de trinta dias a contar da aprovação do 
estudo prévio. 
------ Refere que ultrapassado aquele prazo poder-se-ão aplicar as penalidades previstas na cláusula 
153 do caderno de encargos. 
------ Conclui que, do ponto de vista técnico, o projeto agora apresentado reúne as condições necessá
rias para ser aprovado. 
------ Ponderado o teor da informação e em especial o facto de o projeto reunir as condições para ser 
aprovado, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATI
VIDADES N O ÃMBITO DA EDUCAÇAO - Atividade de Animação e Apoio à Família e Compo
nente Apoio à Família: 

- Contrato de Tarefa - Parecer prévio vinculativo I Autorização de assunção de encargo 
plurianuais- artigo 75" da Lei n° 82-B/2014- L.O.E./2015: Presente a informação n" 013/RH, 
do dia 15 do mês em curso, subscrita pelo Técnico Supetior, António Coelho, infmmando sobre 
situação para a contratualização dos serviços em título, e que, no caso desta câmara optar por contra
tação de profissional, a contratação dos ditos serviços deverá observar o disposto no artigo 7Y' da 
Lei n" 82-B/2014, na patie aplicável, e do artigo 32" da Lei n° 35/2014-A/2008, de 20/06. 
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----- Em observância destas normas refere: 

- deve verificar-se se a contratação é enquadrável em execução de trabalho independente não 
subordinado, para o que se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica 
de emprego público, matéria sobre a qual deve a câmara emitir prévio parecer favorável; 

- obriga ao cumprimento regime legal da aquisição de serviços, previsto no Código dos 
Contratos Públicos; 

- obriga à dotação, na respetiva rubrica do orçamento do órgão ou do serviço dos encargos 
financeiros globais plurianuais que supmiem o contrato; 

- carece de prévio parecer fàvorável do órgão executivo; 
- carece de parecer prévio vinculativo da competência do órgão executivo. 

------ Ainda, neste contexto, infom1a que em conformidade com o estabelecido no n° 19 do referido 
miigo 75° e ariigo 6° da Lei n° 8/2012, regulada pelo Decreto-Lei n" 127/2012, de 21106, cingindo-se 
o período de contratação ao ano letivo e, decorrendo este, parcialmente, por dois anos económicos 
2015-2016, para a assunção do encargo financeiro, para os dois anos de vigência, deve ser proferi
da pelo órgão deliberativo do município, a Assembleia Municipal, autorização prévia para assunção 
do compromisso plurianual. 

------ Ponderados os termos da infonnação analisada, considerando o período de contratação; 
considerando que se torna necessário contratar um técnico superior da área da educação para a reali
zação das ditas tm·efas; considerando que para serviços de técnicos superiores tem-se definido o 
valor mensal de 2045,00 euros; considerando que para o tipo e natureza dos serviços, se entende que 
a modalidade de contratação de tarefa é a que melhor se ajusta, foi deliberado por unanimidade em 
cumprimento do determinado nas normas legais referidas, emitir parecer prévio vinculativo, emitir 
prévio parecer favorável, dispensar a verificação de inexistência de pessoal em situação de 
mobilidade especial tendo em conta a especificidade do serviço/tarefa se revela inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público, emitir declaração de 
cabimentação orçamental e solicitar à Assembleia Municipal a emissão de autorização prévia para 
assunção do compromisso plurianual, nos termos do artigo 6° da Lei n° 8/2012 e artigo 11° do 
Decreto-Lei no 127/2012, conjugados com o n° 19 do artigo 75" da Lei n° 82-B/2014. 

------ MINVT AS DE CONTRA TOS: 

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

- "Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidroagrícola de Santu
lhão", foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DIVERSAS 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 
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E PARQUE DE CAMPISMO- Pedido de libertação de garantia bancária GB no 125-02-185432 · 
Presente a infom1ação n° 75, datada do dia nove do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, 
Manuel Miranda Feneira Pinto, apresentada na sequência de pedido da prestadora do serviço em títu
lo, a fim1a AGS, para libertação da caução prestada como garantia daqueles serviços, informação que 
conclui que, não se encontrando concluído aquele serviço posto que ainda não foi apresentado o rela
tório do mês de maio, nem o relatório final referente à mesma prestação, não se verificando assim o 
cumprimento de todas as ob1igações contratuais, não poderá liberta-se a referida garantia. 

------ Considerando que não se encontram compridas todas as ob1igações contratuais, caucionadas 
pela referida garantia bancátia, foi deliberado por unanimidade não libertar aquela garantia. 

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESTA
ÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO A ELAS 
ASSOCIADAS, DO MUNICIPIO DE VIMIOSO- 3 ETAR'S CLÁSSICAS E 25 ETAR'S COMPAC
TAS E 14 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS- Apresentação de equipe, meios, controlo analítico pela 
empresa prestadora do serviço (AGS): Presente a infonnação n° 72, datada do dia três do mês cor
rente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente à proposta definitiva 
da prestação deste serviço, enumerando alguns aspectos da proposta que tem que ser esclarecidos ou 
conigidos, foi deliberado tomar conhecimento das questões apresentadas e notificar a prestadora do 
serviço, a A.G.S., para prestar os esclarecimentos e as correcções constantes da infonnação referida. 

------EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCE
LHO DE VIMIOSO- Relatório e fatura n° 5670106723, referente ao mês de abriV2015: Presente 
a informação n° 71, datada do dia três do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel 
Miranda Feneira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora 
daquele serviço, a firma A GS, reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo 
a relevar de anonnal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório em apreço e proceder ao 
pagamento da respetiva fatura no valor de 16 162,05 euros. 

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO, E.T.A.R. COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, 
E.T.A.R. CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGO
SELO E PARQUE DE CAMPISMO - Relatório e fatura nu 5670106722, referente ao mês de 
abriV2015: Presente a infonnação n° 70, datada do dia três do mês conente, do Técnico Superior, 
Manuel Miranda Feneira Pinto, referente ao relatótio de exploração em epígrafe, emitido pela pres
tadora daquele serviço, a finna A GS, reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada 
havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório dos serviços em 
apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 3713,18 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 abriV2015 e fatura no 5670106715: Presente a informação n° 73, datada do dia 
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quatro do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda FeiTeira Pinto, relativa ao 
relatório em epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a fi rma A. G.S., reportando que o 
serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anonnal, foi deliberado por unani
midade aprovar os serviços a que aquele relatório se reporta e proceder ao pagamento da respetiva 
fatura no valor de 3537,38 euros. 

------ EDIFICAÇÃO E V RBAN IZA ÇÃ O ----------------------------------------------------------------------

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

. ------ 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 miigo 34.0 da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, defe
riu o seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística: 

- Carlos Manuel Sargento dos Reis e Maria do Rosário Saldanha Rodrigues dos Reis -
Reconstrução de um edifício destinado a garagem e anumos, sito na rua dos Lagartinhos, em Jun
queira, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

------ PEDIDO DE VISTORA PARA EFEITOS DE EMISSÃO DE LICENÇA DE UT/LIZAÇA-0 DE 
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO- José Francisco Batista Afollso: Pelo Sr. Presidente da Câmara foi Pre
sente o auto de vistoria, datado do dia 4 do mês em curso, elaborado a requerimento do Sr. José Fran
císco Batísta Afonso, para efeitos de verificação das condições de habitabilidade do edifício de habi
tação de que é proprietário, sito na Rua da Praça, na freguesia de Carção, licenciado sob no Processo 
n° 107/90 - Licença n° 146/90 -, edificado no mesmo ano de 1990 e inscrito na Matriz Predial Urba
na da referida freguesia sob o artigo 919, que conclui que aquele imóvel reúne as condições higiéni
co-sanitárias exigíveis pelo RGEU. 

------ Sendo da competência própria específica do Sr. Presidente da Câmara a conceção de autoriza
ção de utilização de edifícios - al. j) do artigo 35" do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais - foi tomado conhecimento do teor do referido auto, competindo ao Sr. Presidente da Câma
ra emitir o respetivo despacho de deferimento. 

------AlSIENAÇAlO DE 11EN~ ------------------------------------------------------------------------------------

----- LOTEAMENTO MUNICIPAL INDUSTRIAL DE VIMIOSO - 2a FASE -

------ NATURHOLOFOTES, Lda.: Presente um requerimento do gerente da firma em título, sedeada na 
Rua de S. Bmiolomeu em Argoze1o, NIPC 513420215, solicitando que lhe seja vendido o Lote n° 37 
do Loteamento Municipal Industrial de Vimioso - 2a - Fase, a fim de instalar uma indústria do tipo 
de produção e exploração de azeite, prevendo criar 1 O postos de trabalho, foi deliberado por unani
midade reservar à requerente o referido lote. 
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------ PEDIDOS DE APOIO --------------------------------------------------------------------------------

------ APOIOS FINANCEIROS: 

------CENTRO CULTURAL E PAROQUIAL DE ARGOSELO- Férias desportivas 2015: Presente 
o requerimento do centro em título solicitando apoio para desenvolver a atividade referida no período 
de 01 a 31 de julho do ano em curso, de segunda a sexta-feira, no horário das 9,30 às 12,00 horas e 
das 14,00 às 17,30 horas, na qual participarão jovens de idades compreendidas entre os 4 e os 13 anos 
de idade, e que compreenderá atividades de caráter lúdico, desportivo e pedagógico, solicitando para 
o efeito o apoio logístico e financeiro desta câmara, nomeadamente: cedência de transporte, uso das 
piscinas municipais e do parque de campismo, foi deliberado por unanimidade conceder o apoiO 
logístico solicitado e conceder uma verba de valor até 1200,00 euros. 

CENTRO SÓCIO CULTURAL DE VIMIOSO - Solundance - III Encontro de Danças de 
Salão", e "Encerramento dos Cursos Sócio Educativos/2015: Presente o oficio 11° 94, datado dia 
11 de junho COITente, do centro em título, solicitando apoio financeiro para fazer face às despesas 
com as atividades "Solundance - III Encontro de Danças de Salão'' , e "Encerramento dos Cursos 
Sócio Educativos/2015", previstas no plano de atividades anterionnente apresentado pelo requerente, 
foi deliberado por unanimidade conceder o apoio no valor de 5000,00 euros, confonne previsto no 
referido plano. 

------ PALOMBAR - Curso Artes de Cal: Presente da Associação Palombar, o pedido de apoio 
financeiro, no valor de 200,00 euros. para realização de uma ação de formação intitulada ·'Curso de 
Artes de Cal - Pintura a fresco e técnicas decorativas tradicionais em revestimentos exteriores", que 
decorrerá na freguesia de Uva nos dias 12 a 16 de agosto do ano corrente, com o objectivo de preser
var técnicas que têm vindo a cair em desuso, foi deliberado por unanimidade manifestar a intenção de 
apoiar a actividade mediante a apresentação do respetivo relatório. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião 
pelas onze horas e quinze minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos do 
attigo 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. 

------ 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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