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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATA No 10 

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

------ Aos cinco 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 Ton-ão Vaz, Licínio Ramos Martins e Ad1iano 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. 

------ORDEM DO DIA 

------~~]rlf~(7~() ~[]\T~]\T~~~ll~ --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 590 736,67 euros. 

------ LCPA- AUMENTO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Analisada a infonnação 
n° 053, datada de 4 do mês em curso, da responsável, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, propon
do, nos tennos do artigo 4° âmbito da LCPA e n° 2 do artigo 6° do Decreto-Lei no 127/2012, de 21 
de junho, um aumento temporário dos fundos disponíveis, originado pela aprovação da contração do 
empréstimo para a o financiamento de execução da obra - Ligação Vimioso-Fronteira - cujo com
promisso con-esponde à adjudicação desta obra à fim1a INERTIL - Sociedade Produtora de Ine1ies, 
Lda., pelo valor de 858 600,00 euros, propondo neste âmbito, a este órgão executivo, que proceda ao 
aumento temporário dos fundos disponíveis do mês em curso no montante do empréstimo referido. 

------ Ponderado o teor da infonnação em apreço e sendo do conhecimento deste órgão a aprovação 
do referido empréstimo em sede de Visto Prévio do Tribunal de Contas foi deliberado por unanimi
dade autorizar o referido aumento temporário dos fundos disponíveis nos termos em que se propõe. 

------~MP ll~l]r ~D ~S ~ () BR~S P ÚBLI~~S ----------------------------------------------------------------

------ BENEFICIAÇÃO I CONSERVAÇÃO I REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO 
CONCELHO - 2a FASE- PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ARGOSELO -Ajuste 
Direto: Presentes o anúncio, o programa do procedimento, o caderno de encargos e o projeto relati-
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vos ao procedimento em ep~b=O viDor base para e~e: e:~::~~s~ma ~n 67 832c:!!: · f 
deliberado por unanimidade aprová-los e proceder à abetiura de procedimento de ajuste direto n 
tennos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do atiigo 19.0

, e Capítulo I do Títu
lo 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, pela Lei n° 3-B/201 O, de 27 de abril, e pelos Decretos-Lei n° 131/201 O, 
de 14 de dezembro, e 149/2012, de 12 de junho. 

------ Para o efeito foi deliberado convidar a apresentar proposta a seguinte firma: 
-Boaventura de Jesus Carreira & Filhos, Lda., com sede em Vimioso. 

------ As propostas são apresentadas ah·avés de correio eletrónico na platafom1a vorta/GOV, até às 23 
horas e 59 minutos do dia 26 de maio do ano em curso. 

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

impedimentos, e Vítor Filipe Afonso Ventura, ambos Técnicos Superiores desta câmara 
municipal; 

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

------CONCURSO PÚBLICO DA EMPRETADA DE LIGAÇÃO VIMIOSO-FRONTEIRA (ALCANI
CES): -Adjudicação: Presente o relatório final do júri de acompanhamento do concurso em título 
elaborado ao abrigo do artigo 148° do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29/011 , pre
sente e aprovado em reunião ordinária deste órgão realizada em O 1 de julho de 2014, na qual foi deli
berado protelar a decisão de adjudicação da obra ao concorrente posicionado em primeiro lugar, a 
Fim1a INERTIL, Sociedade Produtora de Inertes, Lda. , pelo preço proposto de 81 O 000,00 euros, até 
à verificação do financiamento daquela obra. Considerando que, presentemente, se verifica o finan
ciamento da obra pela conceção de Visto Prévio pelo Tlibunal de Constas sobre contrato de emprés
timo contraído para o efeito, foi deliberado por unanimidade, proceder à adjudicação da obra ao pro
ponente citado na sequência da deliberação tomada por este órgão no referido dia 01 de julho de 
2014. 

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

-- Requalificações Urbanísticas no Concelho - Requalificação de Espaços para Promoção 
Cultural e lntergeracional- Auto de medição n° 1 de trabalhos nonnais, datado de 27/04/2015, no 
valor de 32 059,20 euros; 

-- Ed(fício de Apoio ao Balneário Termal para Estudo Médico Hidrológico- Auto de medi
ção n° 1 de h·abalhos normais, datado de 27/04/2015, no valor de 9 025,53 euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 
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------ REQUALIFICAÇÃO URBANÍTICA NO CONCELHO -REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS 
PARA PROMOÇÃO CULTURAL, LOCAL E INTERGERACIONAL- Prorrogação de prazo da obra: 
Presente a infonnação n° 169 da Técnica Superior, Sofia Maria Ventura Diz, fazendo uma retrospeti
va ao decurso da obra e analisando o pedido de prorrogação do prazo apresentado pelo empreiteiro, a 
firma Riu Raimundo Construções, Lda., e infonnando que não se cumprindo o prazo limite de execu
ção da empreitada vem o adjudicatário a requerer uma pronogação de prazo da obra a título gracio
so, por 64 dias, com o argumento de não lhe ter sido dado acesso ao local dos trabalhos. 

------ Refere-se a contexto, que na empreitada não houve lugar a trabalhos a mais, suprimento de 
en-os ou omissões que levem à pron·ogação obrigatória do prazo de execução, contudo, os factos 
invocados pelo empreiteiro são reais e, efetivamente, perturbaram o nom1al evoluir da obra. 

------ Infonna, ainda, que nos termos do Código dos Contratos Públicos, artigo 374°, apenas se prevê 
a eventualidade de pronogação de prazo de execução da obra, para as situações de execução de traba
lhos a mais. Situação não enquadrável no caso presente, apontando neste contexto para o disposto 
no artigo 403° daquele código sob a epígrafe Atraso na execuções da obra, que determina a possibili
dade de aplicação de sanções por atraso verificado na conclusão da obra. 

------ Por outro lado refere que o Decreto-Lei no 6/2004, de 06/01, em vigor, que regula a revisão de 
preços das empreitadas de obras públicas, prevê no seu artigo 13° a concessão a título !:,rracioso de 
pronogações de prazo de execução dos contratos de empreitadas, não havendo lugar, nestes casos, a 
qualquer acréscimo de valor de revisão de preços em razão do prazo acrescido. 

------ Conclui referindo que a pronogação de prazo solicitada, não sendo enquadrada no CCP como 
prorrogação legal do prazo pelos factos invocados, embora a justificação dada tenha fundamentação 
real, deixa à consideração superior a eventual concessão da prorrogação de prazo a título gracioso, 
caso se julgue haver essa possibilidade legal, bem como da eventual ponderação de aplicação de san
ções previstas no cademo de encargos. 

------Ponderado o teor da informação em apreço e as razões de facto argumentadas pelo empreiteiro 
e confim1ada na infonnação em análise, foi deliberado por unanimidade conceder, a título gracioso, a 
pronogação de prazo requerida. 

------EDIFÍCIO DE APOIO AO BALNEÁRIO TERMAL PARA ESTUDO MÉDICO HIDRO
LÓGICO- Prorrogação de prazo da obra: Presente a informação n° 168 da Técnica Superior, Sofia 
Maria Ventura Diz, fazendo uma retrospetiva ao decurso da obra e analisando o pedido de pronoga
ção do prazo, apresentado pelo empreiteiro, a finna Manuel Armando Freitas- Aluguer de Máquinas 
e Equipamentos, Construção e Engenhara Civil, Lda., infom1ando que não se cumprindo o prazo 
limite de execução da empreitada, vem agora o empreiteiro requerer uma prorrogação de prazo da 
obra a título gracioso, por 64 dias, argumentando não lhe ter sido possível iniciar os trabalhos dado 
estar a deconer o estudo médico hidrológico e existir incompatibilidades com o funcionamento do 
balneário. 
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------ Refere-se a contexto, que na empreitada não houve lugar a trabalhos a mais, suprimento d 
erros ou omissões que levem à pronogação obrigatória do prazo de execução, contudo, os factos 
invocados pelo empreiteiro são reais e, efetivamente, petiurbaram o normal evoluir da obra. 

------Refere-se ainda que nos tennos do Código dos Contratos Públicos, artigo 374°, apenas se prevê 
a eventualidade de prorrogação de prazo de execução da obra, para as situações de execução de traba
lhos a mais. Situação não enquadrável no caso presente, apontando neste contexto para o disposto 
no miigo 403° daquele código sob a epígrafe Atraso na execuçr)es da obra, que detem1ina a possibili
dade de aplicação de sanções por atraso verificado na conclusão da obra. 

------Por outro lado refere que o Decreto-Lei n° 6/2004, de 06/01, em vigor, que regula a revisão de 
preços das empreitadas de obras públicas, prevê no seu artigo 13° a concessão a título gracioso de 
pronogações de prazo de execução dos contratos de empreitadas, não havendo lugar, nestes casos, a 
qualquer acréscimo de valor de revisão de preços em razão do prazo acrescido. 

------ Conclui referindo que a prorrogação de prazo solicitada, não sendo enquadrada no CCP como 
pronogação legal do prazo pelos factos invocados, embora a justificação dada tenha fundamentação 
real, deixa à consideração superior a eventual concessão da prorrogação de prazo a título gracioso, 
caso se julgue haver essa possibilidade legal, bem como da eventual ponderação de aplicação de san
ções previstas no cademo de encargos. 

------ Ponderado o teor da infonnação em apreço e as razões de facto argumentadas pelo empreiteiro 
e confirmada na infonnação em análise, foi deliberado por unanimidade conceder, a título gracioso, a 
prorrogação de prazo requerida. 

------FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO -Prorrogação de prazo da obra 
e plano de trabalhos: Presente a informação n° 171 do Técnico Superior, Vítor Filipe Afonso Ventura, 
fazendo uma retrospetiva ao decurso da obra e analisando o pedido de proiTogação do prazo até 30 de 
junho 2015, apresentado pelo empreiteiro, a finna Manuel Joaquim Caldeira, Lda., infonnando que 
não se cumprindo o prazo limite de execução da empreitada vem o adjudicatário requerer uma pror
rogação de prazo da obra, por 64 dias, a título gracioso, juntando o respetivo plano de trabalhos, de 
equipamento e mão de obra adaptada à nova calendarização, argumentando o incumprimento pelo 
facto de não lhe ter sido disponibilizados os acesso ao local da empreitada. 

------ Refere-se a contexto que, na empreitada, não houve lugar a trabalhos a mais, de suplimento de 
erros ou omissões que levem à prorrogação obrigató1ia do prazo de execução, contudo, os factos 
invocados pelo empreiteiro são reais e, efetivamente, perturbaram o nonnal evoluir da obra uma vez 
que, efetivamente, não foi definido na data da consignação o acesso ao local da obra e até por existir 
indefinição quanto ao financiamento. 

------Refere que, nos tennos do Código dos Contratos Públicos, artigo 374°, apenas se prevê a even
tualidade de prorrogação de prazo de execução da obra, para as situações de execução de trabalhos a 
mais. Situação não enquadrável no caso presente, apontando neste contexto para o disposto no arti
go 403° daquele código sob a epígrafe Atraso na execuções da obra, que determina a possibüidade de 
aplicação de sanções por atraso verificado na conclusão da obra. 
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------ Por outro lado refere que o Decreto-Lei n° 6/2004, de 06/01, em vigor, que regula a revisão de 
preços das empreitadas de obras públicas, prevê no seu artigo 13° a concessão a título gracioso de 
pronogações de prazo de execução dos contratos de empreitadas, não havendo lugar, nestes casos, a 
qualquer acréscimo de valor de revisão de preços em razão da pronogação do prazo. 

------ Conclui referindo que a prorrogação de prazo solicitada, não sendo enquadrada no CCP como 
prorrogação legal pelos factos invocados, embora a justificação dada tenha fundamentação real, dei
xa à consideração superior a eventual concessão da pron-ogação de prazo a t ítulo gracioso, caso se 
julgue haver essa possibilidade legal, bem como da eventual ponderação de aplicação de sanções 
previstas no caderno de encargos. 

------ Ponderado o teor da infonnação em apreço e as razões de facto argumentadas pelo empreiteiro 
e confim1ada na infonnação em análise, foi deliberado por unanimidade conceder, a título gracioso, a 
pron-ogação de prazo requerida. 

------CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO- 23 FASE, PAVIMENTAÇÃO EM 
DIVERSAS FREGUESIAS - Revisão de preços definitiva: Presente a informação no 149, datada do 
dia 23 do mês findo, da Técnica Superior, Sofia Maria Ventura Diz, informando que consultado o 
processo da obra em título, executada pela finna INER TIL, Sociedade Produtora de Inertes, Lda., 
esta finna não apresentou os cálculos da revisão de preços, porém, sendo esta obrigatória nos tennos 
do artigo 1 o do Dec. Lei n° 6/2004, de 06/01 e nos termos contratualizados, apresenta o respetivo cál
culo relativo aos autos de trabalhos nom1ais executados, com base na fónnula contratual de revisão, 
plano de trabalhos e cronograma financeiro. 

------ Refere que tendo por base o plano de trabalhos e conespondente cronograma financeiro propos
to, adaptado ao calendá1io de execução, aos indicadores económicos e fórmula de revisão contratual, 
resulta destes, conforme mapas de cálculo que anexa, haver lugar a revisão de preços que calcula no 
valor de 6215,61 euros. 

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

------ CONSTRUÇÃO I BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA MUNICI
PAL 567 - Revisão de preços definitiva: Presente a informação n° 156, datada do dia 27 do mês fin
do, da Técnica Superior, Sofia Maria Ventura Diz, informando que consultado o processo da obra em 
título executada pela finna F AZVIA, Sociedade de Empreitadas, Lda. , esta não apresentou os cálcu
los da revisão de preços, porém, sendo esta obrigatória nos tem10s do artigo 1° do Dec. Lei n° 6/2004, 
de 06/01 e nos tem1os contratualizados, apresenta o respetivo cálculo relativo aos autos de trabalhos 
normais executados, com base na fórmula contratual de revisão, plano de tr'abalhos e cronograma 
financeiro. 

Reunião Ordinária de 05 - 05 - 2015 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

------ Refere que tendo por base o plano de trabalhos e cmTespondente cronograma financeiro propos
to, adaptado ao calendário de execução, aos indicadores económicos e fórmula de revisão contratual, 
resulta destes, conforme mapas de cálculo que anexa, haver lugar a revisão de preços que calcula no 
valor de 4684,52 euros. 

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

------ CONSTRUÇÃO I BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL - ESTRADA MUNICI
PAL 567 -Revisão de preços definitiva: Presente a informação n° 155, datada do dia 27 do mês fin
do, da Técnica Superior, Sofia Maria Ventura Diz, informando que consultado o processo da obra em 
título executada pela firma F AZVIA, Sociedade de Empreitadas, Lda. , esta firam não apresentou os 
cálculos da revisão de preços, porém, sendo esta obrigatória nos termos d o artigo 1° do Dec. Lei n° 
6/2004, de 06/01 e nos tetmos contratuais, apresenta o respetivo cálculo relativo aos autos de traba
lhos nonnais executados, com base na fórmula contratual de revisão, plano de trabalhos e cronogra
ma financeiro. 

------Refere que tendo por base o plano de trabalhos e correspondente cronograma financeiro propos
to, adaptado ao calendário de execução, aos indicadores económicos e formula de revisão contratual, 
resulta destes, confonne mapas de cálculo que anexa, haver lugar a revisão de preços que calcula no 
valor de 6896,78 euros. 

------ Face à conclusão da infom1ação 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. 

------CONSTRUÇÃO I BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL- LIGAÇÃO DA E.N. 218 
AO SANTUÁRIO D S. BARTOLOMEU - Revisão de preços definitiva: Presente a informação n° 
143, datada do dia 21 do mês findo, da Técnica Superior, Sofia Maria Ventura Diz, infonnando que 
consultado o processo da obra em título executada pela finna Construtora Mirandesa, Lda., esta não 
apresentou os cálculos da revisão de preços, porém, sendo esta obrigatória nos te1mos do artigo 1° do 
Dec. Lei n° 6/2004, de 06/01 e nos tennos contratuais, apresenta o respetivo cálculo relativo aos 
autos de trabalhos normais executados, com base na fónnula contratual de revisão, plano de trabalhos 
e cronograma financeiro. 

------ Refere que tendo por base o plano de trabalhos e colTespondente cronograma financeiro propos
to, adaptado ao calendátio de execução, aos indicadores económicos e fónnula de revisão contratual, 
resulta destes, confonne mapas de cálculo que anexa, haver lugar a revisão de preços que calcula no 
valor de 3587,19 euros. 

------ 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. 
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------ AUTOS DE VISTORIA DE RECEÇÃO PROVISÓRIA: 

------ BENEFICIAÇÃO I CONSERVAÇÃO I REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO 
CONCELHO - la FASE -PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTS EM ANGUEIRA: Presente o auto 
de vistoria para efeitos de receção provisória da obra em epígrafe, datado do dia 30 do mês findo, da 
respetiva comissão nomeada para o efeito, o qual conclui que, veri fi cados 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. 

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

------ ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITA
ÇÃO URBANA DE VIMIOSO E ELABORAÇÃO O PROGRAMA ESTRA TÊGICO DE REABILI
TAÇÃO URBANA E PLNANO DE MARKTING TERRITORIAL- Artigo 75° da Lei ll

0 82-B/2014 
(L.O.E. 2015) - Parecer Prévio Vinculativo: Presente a infonnação n° 052/DAF, da Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, relativa ao assunto versado em 
epígrafe, a qual conclui que a contratação em causa não estará sujeita a uma redução remuneratória se 
a entidade a convidar for aquela que superiormente se pretende convidar, a Sociedade Portuguesa de 
Inovação, constatando que, pelos registo em POCAL, esta finna não celebrou qualquer contrato com 
esta câmara no ano 2014. 

------ Infonna ainda que se verifica o cumptimento dos demais requisitos impostos no artigo 75° da 
Lei n° 82-B/2014, carecendo, no entanto, nos termos da mesma norma legal, da emissão de parecer 
prévio vinculativo por parte deste órgão. 

------ Ponderado o teor da infonnação em análise foi deliberado por unanimidade emitir parecer pré
vio vinculativo favorável para a contratação em causa. 

------ ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DELIMJT AÇÃO DA ÁREA DE REABILITA
ÇÃO URBANA DE VIMIOSO E ELABORAÇÃO O PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILI
TAÇÃO URBANA E PLANO DE MARKTING TERRITORIAL- Ajuste Direto: Presentes o convite 
tipo e o caderno de encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para estes efei
tos se estima em 30 500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-los e proceder à abertura 
de procedimento de ajuste direto nos tennos dos documentos referidos 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 n° 278/2009, de 02 de outubro, pela Lei n° 3-B/201 O, de 27 de ablil, e pelos 
Decretos-Lei no 13112010, de 14 de dezembro, e 149/2012, de 12 de junho. 

----- Para o efeito foi deliberado convidar a SPI - Sociedade Portuguesa de Inovação, com sede no 
Porto. 
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------ As propostas são apresentadas através de coneio eletrónico no sítio govpt.vmial.pt 
horas do dia vinte e dois de maio do ano em curso. 

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

impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, ambos Técnicos Superiores desta câmara 
municipal. 

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

------CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANU
TENÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO 
HUMANO DO CONCELHO DE VIMIOSO DE FORMA A GARANTIR ÁGUA PARA CONSUMO 
HUNMANO EM QUANTIDADE E QUALIDADE EM TODOS OS LOCAIS DE ABASTECIMENTO 
-Adjudicação: Presente o relatório final do júri de acompanhamento do concurso em título elabo
rado ao abrigo do artigo 148° do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29/011, que analisa 
as reclamações apresentadas pelas firmas conconentes no âmbito da audiência prévia dos conconen
tes, concluindo pela manutenção da ordenação das propostas e respetiva pontuação fundamentadas no 
relatório preliminar no qual posiciona em p1imeiro lugar, por se considerar a mais vantajosa, a pro
posta da fim1a AGS- Administração e gestão de Sistemas, S. A., do valor de 518 913,00 euros, foi 
deliberado por unanimidade, segundo o relatótio em apreciação, aprovar as propostas posicionadas 
neste relatório em 1°, 2°, e 3° lugar, respetivamente as finnas: AGS- Administração e Gestão de Sis
temas, S. A. ; LUSÁGUA - Serviços Ambientais, Lda., e CTGA, Centro Tecnológico de Gestão 
Ambiental, Lda., e excluir as restantes; Acciona Facility Services S. A.; lnventiverde, Lda, e CAPS
FIL - Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos. 

------ Neste contexto foi deliberado proceder à adjudicação dos serviços em título à fi1111a AOS -
Administração e Gestão de Sistemas, S.A., de acordo com a sua proposta, primeira posicionada no 
relatório em apreço. 

------ AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO DO ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPAC
TE AMBIENTAL DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE SANTULHÃO - 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° 18/2008, de 29/011, concluindo ter, no âmbito do 
respetivo procedimento, sido apresentada uma única proposta pela firma EXPANDINDÚSTRIA -
Estudos, Projectos e Gestão de Empresas, S. A., do valor de 73 650,00 euros, sendo, pelo facto, a 
única classificada em primeiro lugar, foi deliberado por unanimidade segundo o relatório em aprecia
ção aprovar esta proposta. 

------Neste contexto foi deliberado proceder à adjudicação do fornecimento à única proponente refe
rida, de acordo com a sua proposta do valor indicado. 
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------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-------------------------------------------------

------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 março/2015 e fatura n° 5670106598: Presente a informação n° 54, datada do dia 
vinte e sete do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Peneira Pinto, relativa 
ao relatólio em epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a finnaA.G.S., repmiando que o 
senriço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unani
midade aprovar os serviços a que aquele relatório se repotia e proceder ao pagamento da respetiva 
fatura no valor de 3 537,38 euros. 

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao 
mês fevereiro/2015 e fatura n° 5670106475: Presente a informação n° 51, datada do dia vinte do 
mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, relativa ao relatório 
em epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a firma A. G.S., repmiando que o serviço foi 
prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade apro
var os serviços a que aquele relatório se repotia e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor 
de 15 197,38 euros. 

------SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Fatura n° 2015/123, referen
te ao mês de março de 2015, no valor de 21 514,15 euros: Analisada a infom1ação n° 141 , datada 
do dia vinte do mês em passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Fen·eira Pinto e 
pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, relativa à fonna de prestação de serviços de lim
peza de an-uamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela 
Associação de Municípios da Tena Flia do Nordeste Transmontano à finna Resíduos do Nordeste, 
EIM, reportando a fonna de prestação destes serviços respeitantes ao período faturado, as diversas 
discrepâncias 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 e Aterro de R.S. V - 9.17 euros; 
6- Lavagem de Arruamentos- 456,60 euros, 

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

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de fevereiro de 
2015 a 20 de março de 2015 e fatura n.0 5670106636: Foi presente a informação n° 53, datada do 
dia vinte e um do mês passado, subsciita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, 
referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a finna A. G.S., 
repotiando que, de acordo com os dados apresentados, nos termos da fórmula aplicável e face à taxa 
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efetiva de cobranças, que se cifi-ou na ordem de 93,05%, o valor a pagar sem qualquer penalizaçã 
corresponde efetivamente ao valor faturado, 3 789,19 euros. 

------ Considerando que, embora a AGS não tivesse realizado o total das cobranças, que coiTespon
deria a 100%, do serviço efetivamente 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, foi deliberado por unanimidade não aplicar qualquer penalidade, aprovar o relató
rio em apreço e proceder ao pagamento da fatura referente ao período causa. 

------ J<IJ\T~J\T~If4~~J\T~()~ --------------------------------------------------------------------------------------

------ Presente, também, o contrato de financiamento relativo à operação " Balneário Termal da Ter
ronha - Ampliação e Captação de Agua Mineral" candidatura n° NORTE-08-0569-FEDER-
000148, aprovado no âmbito do Concurso PROVERE/Ol /2014EPII (overbooking), assinado pelo 
Sr. Presidente da Câmara no passado dia 30 do mês findo, foi deliberado por unanimidade ratificá-lo. 

------~DI FICA ÇÃ O~ URB~J\TIZA ÇÃ () ----------------------------------------------------------------------

------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 ab1igo do n.0 1 do artigo 34.0 da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, defe
riu os seguintes pedidos de licenciamento de operações urbanísticas: 

- Manuel António Domingues Mendes - Construção de uma habitação e garagem, sita na Rua 
das Eiras, em Matela; 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

------J>~DIDO D~ C~R~IDA~O ----------------------------------------------------------------------------------

------A/tino do J\Tascimento ~ilva - Acesso a Documentos Administrativos- Queixa Judicial: Pelo Sr. 
Presidente da Câmara foi presente o parecer jmidico apresentado pelo Dr. Leonel Gonçalves (Advo
gado), a quem esta câmara, em reunião ordinária realizada no passado dia 24 de março, deliberou 
solicitar parecer sobre pedido de certidão de documentos administrativos requerida por aquele muní
cipe. 

------ Parecer que conclui: 

" O facto de o assunto e os documentos pretendidos pelo munícipe se encontrarem em segredo de 
·ustiça, impede o exercício do direito de acesso do requerente à pretendida informação e certidão, 
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JWS termos do disposto no n" 2 do artigo 6" da LADA, segundo o qual ''o acesso a documentos referentes 
matérias em segredo de justiça é regulado por legislação própria". E o n" 9 do artigo 86" do Código de Processo Penal 
estabelece que "A autoridade judiciária pode, fundamentadamente, dar ou ordenar ou permtfir que seja dado conhecimento do conteú
do de acto ou documentos em segredo de justiça ... ". 

Ou seja, tendo a Câmara Municipal de Vimioso prestado esclarecimentos e remetido documentos ao 
Ministério Público, encontrando-se neste momento pendente aquele processo administrativo n" 18412014 no 
Tribunal de Contas e aquele processo judicialn" 9200/14.5TDPRT no Ministério Público, Comarca do Porto, 
DIAP, 12" Secção, e porque o artigo 86" do Código do Processo Penal estabelece a vinculaçcio de todos os 
sujeitos e participantes processuais ao segredo de justiça (uma vez que submissão a segredo de justiça é o 
processo e respetivo conteúdo e não apenas dos actos processuais), consideramos estar a mesma legalmente 
impedida de .fomecer(fàcultar a certidão solicitada pelo munícipe, cabendo sim às autoridades judiciárias 
condutoras dos processos aferir da viabilidade de prestação da requerida il!(ormação. " 

Transcrição. 

------ Face ao teor do parecer analisado foi deliberado por unanimidade notificar o munícipe em títu
lo, requerente da certidão dos aludidos documentos em segredo de justiça, do teor da conclusão 
daquele parecer, atrás transcrita. 

------ AÇÃO JVDJCAL -PROCESSO COMUM: Pelo Sr. Presidente da Câmara foi dado conheci
mento da ação cível - Processo Comum 571/15. 7T8BGC - movida pelo munícipe Sr. Domingos 
David Sardinha Pimentel, contra esta câmara municipal , relativa ao direito de propriedade de bens 
imóveis- construção de depósito de água e respetiva conduta em propriedade do autor-, dando neste 
contexto uma breve explicação do motivo da referida ação, que teria tido origem na implantação, por 
parte desta câmara, do depósito de água e conduta que abastece a localidade de Campo de Víboras, 
construídos na década de setenta do século XX, em propriedade que, à data da implantação do dito 
depósito, seria propriedade de familiares do autor. 

------ Neste contexto informou que, nos termos de competência própria que lhe confere o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, decidiu contestar esta ação tendo, para efeito, nomeado mandatário, 
o Dr. Leonel Gonçalves (Advogado), com escritório nesta vila. 

------ ()lJJrl?()S ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ PROPOSTA - CONSULTAS MÉDICAS GRATUITAS - Dr. António Massa: Pelo Sr. 
Vereador, António Augusto Torrão Vaz, foi apresentado uma proposta remetida via email pelo 
médico referido em título, propondo a realização, na área deste concelho, de consultas médicas gra
tuitas a realizar por um grupo de médicos das áreas de de1matologia, ortopedia, cirurgia geral, pneu
matologia, urologia e ginecologia, privilegiando-se a população dos lares de 3n idade, das escolas e 
população local. 

------A ação desenvolveu-se nos dias 1, 2 e 3 de maio; no primeiro dia das 9.00 às 20.00 horas e nos 
seguintes das 9.00 às 14.00horas. 
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------ O encargo desta câmara repmta-se à disponibilização de autocarro de transpo1te da equipa 
médica do Pmto, alojamento e refeições, sendo estes os encargos bem c omo os referidos horários 
pmtilhados com uma das câmaras municipais de Freixo ou Mogadouro. 

------ Reconhecendo o mérito desta ação e o beneficio da mesma para as populações alvo, entendeu 
concordar com a mesma e acordar a sua concretização, no concelho de Vimioso, no dia 01 de maio, 
proporcionando, assim, à população do concelho, consultas gratuitas nas referidas especialidades, 
propondo a ratificação do seu despacho de concordância e da realização das respetivas despesas ine
rentes ao desenvolvimento da ação, tendo em conta que foi impossível submeter o assunto à reunião 
anterior. 

------ Ponderada a proposta do senhor vereador, foi deliberado por unanimidade aprová-la e assumir 
os encargos inerentes à realização da ação. 

10a EDIÇÃO DO CONCURSO "OS AMIGOS DA FLORESTA": Presente a informação n° 
10/2015, datada do dia 22/04/2015, subscrita pelo técnico Superior Gonçalo Alves, na qual informa 
que após reunião do júri daquele concurso e tendo em conta a qualidade dos trabalhos apresentados, 
foi proposta a atribuição de mais um 3° prémio na categoria do pré-escolar. 

------ Considerando a componente educativa da refeiida atividade, foi deliberado por unanimidade 
conceder apoio no valor 25,00 euros para atribuição daquele prémio. 

CONTRA TOS EMPREGO INSERÇÃO DO J.E.F.P. - INSTITUTO DE EMPREGO E 
FORMJfÇÃO Pl?OFISSIONrfJS ---------------------------------------------------------------------------------

------ Jfntónio rfugusto Xavier rflves: Presente a infonn ação rer.a DDES/EEF/22, datada do dia 29 do 
mês passado, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, infonnando que no âmbito da candidatura 
n° 853062, apresentada por esta câmara no IEFP de Bragança, foi a mesma aprovada com o número 
de processo n .0 128/CEI +/1 5, respeitante ao candidato em título, para a área de limpeza e conserva
ção de espaços públicos. 

------ Infonn a 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 infom1ação 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. 

------ Tiago Manuel Fernandes ;ífonso, Patrícia Andreia Lopes Gonçalves, Valério Eurico rflves 
Fernandes e rfvelino de Sousa Gomes Norte: Presente a infonnação ree DDES/EEF/23, datada do 
dia 29 do mês passado, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, infom1ando que no âmbito da 
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candidatura n° 842980, apresentada por esta câmara no IEFP de Bragança, foi a mesma aprovada 
com o número de processo n.0 005/CEI +11 4, respeitante aos candidatos em título, para a área Anima
ção Cultural. 

------ No mesmo âmbito infom1a que a celebração dos respetivos contratos se prevê para o período de 
12 meses, assumindo esta câmara as obrigações de pagamentos das bolsas, dos subsídios de alimen
tação, subsídios de transporte, encargos com celebração dos contratos de seguro de acidente de traba
lho, no valor total de 14 427,24 euros, solicitando, neste âmbito, autorização para a celebração dos 
respetivos contratos de trabalho e promoção dos diversos atos a este inerentes. 

------ Face à informação em análise foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da aprova
ção desta candidatura, aceitar os candidatos citados e promover os procedimentos prévios inerentes à 
celebração dos respetivos contratos. 

------Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas onze horas e dez minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos tennos do 
artigo 57°, do Anexo I, da Lei n. 0 75/20 13, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros 
presentes e, de acordo com a parte final desta nonna legal, vai também ser assinada por todos os pre
sentes. 

------ Analisada aquela nom1a 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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