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

------ Aos dezanove dias do mês maio 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 aberta a reunião. 

------ Férias dos membros do executivo: Pelo Sr. Vereador António Augusto Tonão Vaz foi infor
mado que na próxima semana vai estar de férias. 

------ORDEM DO DIA 

------JOJ?(JJ>(J~]r/1 1>1! l?J!~()~lf~Af() ---------------------------------------------------------------------------

------ MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - CÂMARA MUNICIPAL : Pelo senhor Presidente da Câmara 
foram apresentadas duas certidões de aprovação de duas propostas, aprovadas pela Câmara Munici
pal de Bragança, em reunião realizada no dia 27/04/2015, que se transcrevem na íntegra: 

"Vespa das Galhas do Castanheiro 

Pelo Sr. Presidente foi apresentada a seguinte proposta de resolução: 

Considerando que foi col{/irmada, p ela primeira vez, a presença da Ve!)pa das Galhas do Castanheiro na 
área de Trás-os-Montes, mais propriamente em Carrazeda de Montenegro, no Concelho de Valpaços. 

Considerando o forte impacto negativo que pode ter a Vespa das Galhas do Castanheiro na produçào de 
castanha no Nordeste Transmontano, podendo no pior cenário provocar quedas de produção até 90%. 

Considerando o valor económico gerado pela castanha em Trás-os-Montes, através da criação de riqueza, 
emprego e .fixação das pessoas no meio rural e, por essa via, a coesão territorial e a sustentabilidade ambien
tal dessa região, de baixa densidade populacional. 

Considerando que a castanha da região de Trás-os-Montes ocupa 85% da área nacional de produção. Desta 
produção cerca de 70% a 80% destina-se ao mercado externo (Espanha, França, Itália e Brasil são os mais 
representativos), contribuindo para a dinamização da economia nacional e consequentemente para a melho
ria do saldo da balança comercial portuguesa. 

Considerando que actualmente a castanha é o produto agrícola mais rentável de Trás-os-Mames e re.\pml
sável pelo maior volume de exportações do nordeste transmontano, estando esse collfriblllo avaliado em cerca 
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de 100 mill1ões de euros, se considerarmos cumulativamente o impacto na produçcio e na agroindiÍstria da 
região, tendo por conseguinte um peso determinante nos orçamentos das famílias, quer sejam agricultores a 
titulo principal, ou residentes liaS áreas urbanas mas que já tiram grande parte das suas .férias para efectua
rem a apanha das castanhas, com o objetivo de increme11tar o respetivo rendimento disponível. 

Considerando a excelência deste produto agrícola class(ficado como ''Premium" a nível mundial como 
comprova o .fàcto de aproximadamente 85% da produçcio se destinar à exportação, existindo uma .fileira per
feitamente estruturada e inovadora, desde o produtor até ao conswnidor. sendo Bragança o concelho líder a 
níve!Jwcionalno que conceme à produção, tran!.formação e investigaçâu. 

Considerando o histórico de combate à Ve.~pa das Galhas do Castanheiro ocorrido em Itália e noutros paí
ses europeus, exige-se que sejam tomadas, 110 mais curto e!.paço de tempo, as medidas necessárias ao comba
te ejicaz deste potencial flagelo económico e social para a região de Trás-os-Montes, solicitando-se, com 
carácter de urgência, a introdução das medidas .financeira e legislativas capazes de garantir aos agentes da 
fileira as condições para vencerenT esta ameaça, sem os custos por que tiveram que passar outros países. 

Que a presente pretensão seja enviada para as seguintes entidades: 
- Ministério da Agricultura e do Mar; 
- Seaetaria de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar; 
-Presidente do Instituto de Conservação da Natureza; 
- Direção Geral da Alimentação e Veterinária; 
- Direçào Regional de Agricultura e Pescas do Norte; 
-Assembleias Municipais do Distrito de Bragança e de Vila Real; 
- Câmaras Municipais do Distrito de Bragança e Vila Real; 
- Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, f.P.; 
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 
- Instituto Politécnico de Bragança; 
-Associação Portuguesa da Castanha; 
-Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Bragança; 
- Organi=t1çÕes de Produtores Agrícolas e Florestais dos Distritos de Bragança e Vila Real; 
- Comunicação Social Local. 

Após análise e discussâo, foi deliberado, por unm1imidade, dos membros presentes, aprovar a proposta 
apresentada pelo Senhor Presidente. " 

"Pragas do Castanheiro 

Os Senhores Vereadores, Vftor Pra da e André Novo, apresentaram a proposta que a seguir se transcreve: 

Considerando que o setor primário ainda é um dos maiores empregadores do nosso concelho e da região. 
Considerando a urgência de estancar o despovoamento galopante a que estamos a assistir no interior e ain

da mais acentuado no mundo rural. 
Considerando que a castanha no nosso concelho e na nossa região contribui com cerca de 50 a 60 milhões 

de euros por m1o para a nossa economia, segundo a Associação Portuguesa de Castanha. 
Considerando que as receitas da comercialização deste produto são, para muitas famílias a base do seu sus

tento. 
Considerando que as diversas pragas do castanheiro, nomeadamente o chamado cancro e agora a vespa da 

galha do castanheiro, ao longo dos anos vem dizimando grande parte dos soutos e se não se tomarem medi
das, dentro de pouco tempo, na opinião do Presidente da Associação Portuguesa de Castanha, pode levar à 
diminuição em cerca de 70 % da produção se nada .for feito. 

Considerando que urge acelerar a investigação a.fim de encontrar "remédios" para a cura destas pragas e 
coloca-los no circuito comercial a .fim de os produtores terem acesso a estes químicos para efectuarem os 
re!.petivos tratamentos·. 

Propomos um protocolo com o Instituto Politécnico de Bragança tendo como objectivos: 
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- Continuar a aposta nos estudos cient[{icos, com a maior celeridade possível, para promover o combate às 
pragas dos castanheiros; 

- Estabelecer parcerias com as mais di1•ersas entidades em•olvidas no combate a este .flagelo, nomeadamellte 
com a Direção Regional de Agricultura do Norte, Direçtw Geral de Alimentação e Veterinária, Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro e Associaçilo Portuguesa de Castanha; 

- Promover a colaboração de todas as entidades públicas e privadas no sentido de, com a maior urgência, 
envidar e.~{orços para acelerar procedimentos que permitam a comercialização urgente dos químicos adequa
dos ao combate destas pragas. 

Que a presente proposta seja enviada para as seguintes entidades: 
- Ministério da Agricultura e do Mar; 
- Secretaria de Estado da Alimentaçcio e brvestigação Agroalimentar; 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da República do PSD, PS, CDS, PCP, BE e Os Verdes; 
- Presidente do Instituto de Conservação da Natureza; 
- Direçào Geral da Alimentação e Veterinária; 
- Direçào Regional de Agricultura e Pescas do Norte; 
-Assembleias Municipais do Distrito de Bragança e de Vila Real; 
- Câmaras Municipais do Distrito de Bragança e Vila Real; 
-Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.; 
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 
- Instituto Politécnico de Bragança; 
- Associaçlio Portuguesa da Castanha; 
-Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Bragança,· 
- Organizações de Produtores Agrícolas e Florestais dos Distritos de Bragança e Vila Real; 
- Comunicação Social Local. 

Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a referida proposta. ·· 

------ Analisadas estas propostas e considerando que as mesmas refletem idêntica preocupação desta 
câmara municipal, foi deliberado por unanimidade aprová-las e associam10-nos à Câmara Municipal 
de Bragança no combate àquela praga. 

------ ~]jrlf/t~Af() J7/J\TE4J\T~~l~ --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 912 704,36 euros. 

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

------MODIFICAÇÃO N° 09- ALTERAÇÃO N° 06: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa, do valor de 17 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-Ia. 

------ R~VI~Af() D() PLANO DIREjrOR Ml!J\TI~IPAL ------------------------------------------------------

------REVISÃO DO P.D.M. - PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO: 
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- Discussão Pública da Versão Final de Plano: Presente a infonnação n° 187, datada do dia 
treze do mês em curso, da Técnica Superior, Sónia Maria, informando que deconeu o período de dis
cussão pública da versão final da 1 a Revisão do Plano Diretor Municipal de Vimioso, sem que tives
se sido registada qualquer participação; reclamações, observações, sugestões, esclarecimentos ou 
outro qualquer procedimento, por parte dos pmticulares. 

------ Assim, conclui , que operado este procedimento deverá a câmara municipal divulgar o seu resul
tado confonne repo1tado no relatório de ponderação e proceder à respetiva divulgação através da 
comunicação social e página da intemet do município e, posteriormente, propor à Assembleia Muni
cipal a sua aprovação, confom1e di sposto no artigo 79° do RJGIT, em sessão que deverá ser pública, 
tal com o dispõe o número 9 do atiigo 77° deste regime, e que, após aprovação pelo município, deve
rá ser remetida à CCDRN em cumprimento do artigo 78° do mesmo regime jurídico, para efeitos de 
emissão de parecer não vinculativo. 

------ Concluído o procedimento de discussão pública da Ver:·;ão Final da Revistio do Plano Diretor 
Municipal de Vimioso, foi deliberado por unanimidade aprová-la, aprovar o respetivo Relatório de 
Ponderação, divulgar os resultados da discussão pública através dos meios de comunicação social e 
página do município na internet, remetê-la para aprovação da Assembleia Municipal para aprovação 
e à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte p ara emissão de parecer final, 
em cumprimento do di sposto nas referidas normas legais. 

- Delimitação da Reserva Ecológica Nacional - R.E.N.: Presente a infonnação n° 198, 
datada do dia dezoito do mês em curso, da Técnica Superior, Sónia Maria, infom1ando que no segui
mento da aprovação das cartas de alteração e delimitação da REN - Reserva Ecológica Nacional, e 
após aprovação da Versão Final da Revisão do Plano Diretor Municipal de Vimioso, deve o respe
tivo processo da REN ser enviado à CCDRN para efeitos de submissão a publicação e depósito 
naquela entidade, nos termos do a1tigo 16° do Dec. Lei n° 239/2012, de 2 de novembro. 

------ Considerada aprovada a Versão Final da Revisão do Plano Diretor Municipal de Vimioso 
pelo município, foi deliberado por unanimidade, nesta sequência, dar cumprimento à referida norma 
legal e enviar à CCDRN a Delimitação da Reserva Ecológica Nacional para efeitos de depósito e 
submissão para publicação. 

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

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

-- Furos para Captação de Água para o Balneário Termal - Auto de medição n° 1 de traba
lhos nmmais, datado de 13/05/2015, no valor de 62 918.80 euros, foi deliberado por unanimidade 
aprová-lo. 
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------EDIFÍCIO DE APOIO AO BALNEÁRIO TERMAL PARA ESTUDO MÉDICO HIDRO
LÓGICO - Proposta de alteração da estrutura da cobertura: Presente a intonnação n." 199 do 
Técnico Superior, Vítor Filipe Afonso Ventura, fazendo uma retrospetiva ao decurso da obra e anali
sada a proposta de alteração da estrutura da cobertura do edifício em título, apresentada pelo emprei
teiro, a firma Manuel Armando Freitas - Aluguer de Máquinas e Equipamentos, Construção e Enge
nharia Civil, Lda., infmmando que a solução proposta de alteração de laje de cobertura maciça de 
betão annado por laje aligeirada de vigotas pré-esforçadas com blocos cerâmicos e lâmina de com
pressão, não acarretando encargo adicional, irá permitir um processo de descofragem mais célere e 
pennite retomar outras atividades mais rapidamente, tendo em conta o cmio prazo para conclusão da 
obra. 

------ Ponderado o teor da infonnação foi deliberado por unanimidade, em sua concordância, aprovar 
a proposta de alteração apresentada pelo empreiteiro. 

------ TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO I BALNEÁRIO TERMAL -Revisão de preços defini
tiva: Presente a informação n° 186, datada do dia 12 do mês em curso, da Técnica Superior, Sofia 
Maria Ventura Diz, informando que consultado o processo da obra em título, executada pelo Consór
cio "'MULTINORDESTE, S. A. I EMÍLIO FERNANDES ESTEVES" , no âmbito do processo de candidatura pro
cede-se à revisão obrigatória de preços conforme cálculos que anexa. 

------ Resulta dos referidos cálculos, elaborados com base nos autos de trabalhos nonnais executados, 
operados de acordo com o Decreto-Lei no 6/2004, de 06/01 , e nos tennos contratualizados, fónnula 
de revisão, plano de trabalhos e cronograma financeiro, nos tennos do attigo 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 supelior a 1%, facto que se verifica no 
caso em apreço. 

------ Face à conclusão da infonnação analisada foi deliberado por unanimidade aprovar o cálculo 
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 A VENTURA - COMPLEXO DO BURRO 
MIRANDÊS. 

1 -Auto de Receção Provisória: Presente o auto de vistmia para efeitos de receção provisória 
da obra em título, datado do dia 18 do mês em curso, 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-se a obra em condições de ser recebida provisoria
mente, foi deliberado por unanimidade aprovar aquele auto. 

2 - Revisão de preços: Presente a infom1ação n" 196, datada do dia 18 do mês em curso, do téc
nico superior, Orlando Marcos Moscoso, infonnando que apresentada pelo empreiteiro, o consórcio, 
MULTINORDESTE, S.A. I FESAPl , o cálculo da revisão de preços da empreitada em título esta apresenta 
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um valor nulo, o que se confinna por idêntico cálculo elaborado pelo autor da informação em análise, 
tendo como base no período da obra, fónnula consignada contratualmente, plano de pagamentos e 
atendendo ao disposto no mi." 1 4" do Decreto Lei n° 6/2004 de 06 de janeiro. 

------ Face à conclusão da informação analisada foi deliberado por unanimidade aprovar o cálculo em 
apreço, e, neste sentido, notificar o empreiteiro da obra da aprovação da revi são de preços por si 
apresentada e confinnada pelo autor da infonnação. 

3 - Couta .final da empreitada: Presente a informação n" 201, datada do dia 18 do mês em cur
so, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, fazendo uma retrospetiva à obra desde a adjudi
cação ao empreiteiro, o consórcio MULTINORDESTE, S.A. I FESAPI, pelo valor de 277 418,62 €, e dos 
autos pagos que totalizam o valor exato da adjudicação, referindo que foi apresentada pelo empreitei
ro o cálculo de revi são de preços de valor nulo, e que, no decurso dos trabalhos, não houve lugar a 
pagamento de trabalhos a mais, nem enos ou omissões, nem atribuição de prémios, nem aplicação de 
coimas, apresentando os mapas da conta final da empreitada nos termos e para efeitos dos a1tigos 
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. 

------ Considerada aprovada a revisão de preços da obra em título foi deliberado por unanimidade, de 
acordo com a informação em apreciação, aprovar a conta final desta obra e notificar o empreiteiro em 
cumprimento e pru·a efeitos do disposto na última das normas refe1idas. 

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURÍSMO E AVENTURA- PORTA DA TERRA FRIA: 

1 - Auto de Receção Provisória: Presente o auto de vistoria para efeitos de receção provisória 
da obra em título, datado do dia 18 do mês em curso, da respetiva comissão nomeada para o efeito, o 
qual conclui que, ve1ificados 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. 

2 - Revisão de preços: Presente a informação n° 195, datada do dia 18 do mês em curso, do téc
nico superior, Orlando Marcos Moscoso, infonnando que apresentada pelo empreiteiro, o consórcio, 
MUL TINORDESTE, S.A. I FESAPI, o cálculo da revisão de preços da empreitada em título esta apresenta 
um valor nulo, o que se confirma por idêntico cálculo elaborado pelo autor da infonnação em análise, 
com base no período da obra, fóm1ula consignada contratualmente, plano de pagrunentos e, atenden
do ao disposto no artigo 14° do Decreto Lei n° 6/2004 de 06 de janeiro. 

------ Face à conclusão da infom1ação analisada foi deliberado por unanimidade aprovar o cálculo em 
apreço, e, neste sentido, notificar o empreiteiro da obra da aprovação da revisão de preços por si 
apresentada e confirmada pelo autor da informação. 

3 - Conta final da empreitada: Presente a infom1ação no 200, datada do dia 18 do mês em cur
so, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, fazendo uma retrospetiva à obra desde a adjudi
cação ao empreiteiro, o consórcio MULTINORDESTE, S.A. I FESAPI, pelo valor de 647 464,77 €, e dos 
autos pagos que totalizam o valor exato da adjudicação, referindo que foi apresentada pelo empreitei-
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ro o cálculo de revisão de preços de valor nulo, e que, no decurso dos trabalhos, não houve lugar a 
pagamento de trabalhos a mais, nem erros ou omissões, nem atribuição de prémios, nem aplicação de 
coimas, apresentando os mapas da conta final da empreitada nos termos e para efeitos dos miigos 
399° e 400" do CCP, conta que deverá, nos termos do miigo 401" do mesmo código, ser enviada ao 
empreiteiro para efeitos de assinatura ou reclamação. 

------ Considerada aprovada a revisão de preços da obra em título foi deliberado por unanimidade, de 
acordo com a infonnação em apreciação, aprovar a conta final desta obra e notificar o empreiteiro em 
cump1imento e para efeitos do di sposto na última das nom1as referidas. 

------LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES- Decreto-Lei 11 ° 19012012-------------------------------------------------

- SANEAMENTO DE VILAR SECO; 
-PAVIMENTAÇÃO DA ENVOLVENTE DO CENTRO ESCOLAR; 
-CONSTRUÇÃO DE Ul\'1 EDIFÍCIO DE APOIO, RECINTO DA FEIRA DE ARGOSELO; 
-CONSTRUÇÃO I RECONSTRUÇÃO DE REPRESAS NO RIO ANGUEIRA; 
-CONSTRUÇÃO DE REGADIOS - REABILITAÇÃO DA BARAGEM E PERÍMETRO DE REGA DE 

VALE DE FRADES: 

----- Presente o pedido do empreiteiro das obras em título, a finna Boaventura de Jesus Carreira & 
Filhos, Lda., solicitando, ao abrigo do Decreto-Lei n° 190/2012, de 20 de agosto, a liberação das cau
ções daquelas obras e, analisada a infonnação n° 205, datada de 19 do mês em curso, do Técnico 
Superior, Orlando Marcos Moscoso, que, aludindo ao disposto na lei informa que pode o dono da 
obra autorizar a liberação das cauções que tenham sido prestadas no âmbito daqueles contratos, 
decorrido um ano da data de receção provisória da obra, faseadamente durante um período de cinco 
anos contados daquela receção. 

------ Conclui em concreto que, relativamente às obras: Saneamento de Vilar Seco, Pavimentação da 
Envolvente do Centro Escolar, e Construção de Um Edifício de Apoio, Recinto da Feira de Argoselo, 
foram realizadas vistorias para efeitos de liberação das cauções e liberadas, parcialmente, as respeti
vas cauções: 

- Saneamento de Vilar Seco, foi liberado 30%; 
- Pavimentação da Envolvente do Centro Escolar, foi liberado 60%; 
- Construção de Um Edifício de Apoio, Recinto da Feira de Argoselo, encontra-se Uberado 30%. 

------ Relativamente às restantes obras, infonna que antes de ser considerada qualquer redução de 
caução haverá que realizar as vistorias a que se referem os artigos 3° e 4° do dito decreto-lei. 

------ A contexto releva que o Instituto da Construção e do Imobiliário - INCI, tem emitido circulares 
esclarecendo no sentido de que as libertações subsequentes à primeira, efetuada um ano após a rece
ção provisória, não carecem de qualquer vistoria, anexando neste sentido a Circular b1formativa n" 
6/InCI/201 3. 

------ Face ao teor da informação, foi deliberado por unanimidade liberar parcialmente as cauções 
respetivas das obras, relativamente à percentagem conespondente ao tempo vencido: 

-Saneamento de Vilar Seco- 45% da caução, respeitante aos 2° e 3° anos decorridos após 
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a receção provisória; 
-Pavimentação da Envolvente do Centro Escolar- 30% da caução respeitante aos 3° e 
4" anos decorridos após a receção provisória; 

- Construção de Um Edifício de Apoio, Recinto da Feira de Argoselo- 45% da caução 
respeitante aos 2" e 3° anos deconidos após a receção provisória. 

------ Relativamente às restantes obras, considerando que sobre aquelas ainda não foi realizada visto
ria, foi deliberado por unanimidade promover a vistori a para efeitos de liberação das cauções con
fonne dispõe o referido Decreto-Lei n° 190/201 2. 

------MINUTAS DE CONTRA TOS: 

------ Presentes as minutas dos seguintes contratos: 

- "Prestação de Serviços de xploração e Manutenção de todos os Sistemas de Abasteci
mento de Agua para Consumo Humano do Concelho de Vimioso"; 

- "Ligaçtio Vimioso-Fronteira (Alcanices) ", 

foi deliberado por unanimidade aprová-las. 

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

------ EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCE
LHO DE VIMIOSO - Relatório e fatura n° 5670106597 referentes ao mês de março/2015: Pre
sente a infmmação n° 59, datada do dia sete do mês con ente, subscrita pelo Técnico Superior, 
Manuel Miranda Fen·eira 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 anonnal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório dos serviços 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, ARGOSELO 
E PARQUE DE CAMPISMO- Relatório e fatura n°5670106596 referente ao mês de março/2015: 
Presente a infonnação n° 56, datada do dia seis do mês con·ente, subscrita pelo Técnico Supe1ior, 
Manuel Miranda Fen eira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela pres
tadora daquele serviço, a firma A GS, repmiando que o serviço foi prestado com regularidade, nada 
havendo a relevar de anonnal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório dos serviços em 
apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 3713,18 euros. 
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------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de março de 
2015 a 20 de abril de 2015 e fatura 11.

0 5670106653: Foi presente a informação n" 60, datada do dia 
doze do mês coiTente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao 
relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma A. G.S., reportando que, 
de acordo com os dados apresentados, nos termos da fónnula aplicável e face à taxa efetiva de 
cobranças, a prestação destes serviços se cifi·ou na ordem de 91 ,59%, coiTespondendo o valor a 
pagar sem qualquer penalização, efetivamente, ao valor faturado de 3760,61 euros. 

------ Considerando que, embora a AGS não tivesse realizado o total das cobranças, o que COITespon
deria a 100% do serviço efectivamente prestado, só não atingiu esta percentagem ou próxima desta 
por motivos de procedimentos de pagamento usados 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. 

------ Face à infonnação 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 V R BA N 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 artigo 34.0 da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, defe
riu o seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística: 

- Delfina Ferreira do Vale - Demolição/Constmção de uma habitação, sita no Bairro Falcão, 
em Carção, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

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

------APOIOS FINANCEIROS: 

------COMISSÃO FABRIQUEIRA DE MA TELA: Foi presente o pedido da comissão em título, regis
tado sob o n° 1787, de 14/05/2105, solicitando apoio para realização de obras de adaptação do edifí
cio, que designa "Bar do Santo' ', propriedade que lhe foi cedida, temporariamente, pela Junta de Fre
guesia de Matela, obras que estima em 45 000,00 euros. 

------ Ponderado o pedido e confi1mada a cedência do prédio à requerente por protocolo de colabora
ção celebrado entre esta e a junta de freguesia referida, foi deliberado por unanimidade conceder, 
nesta fase, um apoio no valor de 15 000,00 euros e acompanhar a realização dos trabalhos e respeti
vas despesas para efeitos e eventual atribuição de apoio complementar, em data ou momento poste
nor. 
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------ AMARTES - Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Desportivo: Presente o 
oficio ref A martes/O I, datado de 18/05/2015, da associação em titulo, constituída e legalizada a 15 
do mês em curso, confom1e documentos que junta, solicitando, ao abrigo do n° 2 do ruiigo 9° do 
Regulamento de Atrihuiçtio de Subsídios e Outros Apoio às Instituições de Caráter Desportivo, 
Recreatiro e Cultural, um apoio para custear as despesas com a sua criação e legalização, foi delibe
rado conceder, ao abrigo da referida norma regulamentar, um apoio no v alor nela estipulado (cones
pendente a € 199,519), verificados os documentos de constituição: Registo na Conservatóri a do 
Registo Comercial de Vimioso e respetivos Estatutos. 

------ IX ENCONTRO DE IDOSOS DO CONCELHO DE VIMIOSO: Analisada a infonnação n.0 

1 1/15, datada de 12 de maio, subscrita pela Técnica Superior de Serviço Social, Ana Celeste Falcão, 
na qual se propõe a realização do X Encontro de Idosos do Concelho de Vimioso, sugerindo o dia 28 
de junho, domingo, para a realização do evento, no Pavilhão Multi usos de Vimioso. 

------Considerando a prática de anos anteriores e prosseguindo o objetivo de promover o convívio e a 
partilha de experiências entre os idosos, foi deliberado por unanimidade autorizar a realização do 
referido encontro e assumir as respetivas despesas inerentes. 

------ FEIRA DO LIVRO 2015 - Proposta da "Livros Mais": Presente a proposta, datada de 04 de 
maio conente, para realização da Feira do Livro nos dias 12 a 14 de junho, no município de Vimio
so, na qual apresenta as condições para a realização da mesma, foi deliberado por unanimidade con
cordar com a proposta apresentada, ceder um espaço adequado à realização da feira e assumir as des
pesas de estadia do colaborador. 

------ MOTO CLUB VIMIOSO "FURÕES" - Pedido de subsídio: Presente o pedido de apoio deste 
clube, datado de 05 de maio conente, no qual solicita a atribuição de um apoio t1nanceiro para a rea
lização da prova .. III RAID IBÉRICO - FURÕES DE VIMIOSO " constante do plano de atividades 
daquele clube para o ano 2015, com o valor orçamentado de 16 000,00 euros, foi deliberado por una
nimidade conceder um apoio de 40% do orçamento, de acordo com o Regulamento de Atribuição de 
Subsídios e Outros Apoio às Instituições de Caráter Desportivo, Recreativo e Cultural, em vigor. 

------ f4J>()J() ~()~lf4L ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Maria de Lurdes Rodrigues Martins: Presente a infonnação no 188, do dia 14 do mês em 
curso, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, relativa ao pedido de apoio à munícipe em 
epígrafe, residente na Rua Dr. Trigo de Negreiros, n° 36, em Vimioso, reportado em relatório social 
anexo a esta infonnação, que enquadra a situação do apoio justificado no âmbito do Regulamento de 
Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, perante o facto da requerente ter sido vitima de acidente 
vascular cerebral que condicionou, de forma definitiva, a sua mobilidade, repmiando que as condi-
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ções económicas e tàmiliares não pennitem proceder às obras necessárias de adaptação da habitação 
às exigências da requerente. 
------- Repm1a-se na infonnação a efetiva necessidade de proceder a obras de adaptação da habitação, 
que, neste caso concreto se prendem com a construção de uma casa de banho, remodelação de um 
quarto e melhoria das acessibilidades adequadas à mobilidade condicionada da requerente. Os fami
liares prontificaram-se a assumir os encargos da mão-de-obra, pretendendo apenas apmo para os 
materiais necessários, materiais que discrimina e calcula no valor de 2618,55 euros. 

------ Informa ainda que tratando-se de aquisição de materiais de valor inferior a 5000,00 euros, deve
rá ser dado cumprimento ao Código dos Contratos Públicos, prosseguindo o procedimento legalmen
te considerado mais ágil, o regime simplificado de ajuste direto, previsto no m1igo 128° daquele 
código, procedimento normalmente seguido pelo município. 

------Face ao exposto na infonnação analisada e considerando as fundamentações de ordem social 
expressas em infonnação social anexa à infom1ação em apreciação, foi deliberado por unanimidade, 
ao abrigo de Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, conceder à requerente Maria 
de Lurdes Rodrigues Martins, um apoio em materiais no valor referido, para efeitos de realização das 
obras necessárias de adaptação da habitação à sua reduzida mobilidade, seguindo o procedimento 
contratual referido nesta infonnação. 

------ ()lfjrJ?()~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ LRTM - Laboratório Regional de Jrrás-os-Montes - Relatório do Conselho de Gerência 
relativo ao ano 2014: Presente o documento em epígrafe, foi deliberado por unanimidade tomar 
conhecimento. 

------ ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO - Presta
ção de contas do ano 2014 e Relatório da EIP- Equipa de Intervenção Permanente: Presentes os 
documentos em epígrafe, aprovados em assembleia geral daquela associação, realizada no dia 20 de 
março do ano con·ente, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

------UNIDADE DOMICILIÁRIA DE CUIDADOS PALIATIVOS DO PLANALTO MIRANDÊS
Relação de despesas: Pelo senhor Presidente da Câmara foi apresentado um mapa cronológico rela
tivo às despesas efectuadas, desde 15/01 /2014 até 16/02/2015, pela entidade em epígrafe, da qual o 
Município de Vimioso é parceiro, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DE CAÇARELHOS BTT-TEAM - Realização de 
passeio BTT "Na l?ota dos Moinhos de Agua": Presente o pedido da associação em epígrafe solici
tando autorização para realização do passeio em título, que terá lugar no próximo dia 24 do próximo 
mês, e analisada a infom1ação n. 0 11115, subscrita pela Coordenadora Técnica, Zita Tecedor, foi 
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deliberado por unanimidade, autorizar a realização do evento condicionada à oportuna apresentação 
dos documentos em fàlta referidos naquela infom1ação. 

------Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião 
pelas onze horas e tlinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos do 
a1tigo 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 pa1te 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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