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----- Ata da reunião ord1nária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia vinte e quatro do 
mês de feverei ro do ano dois nül e qu1nze. 

------ Aos vinte e quatro dias do mês fevereiro do ano dois mil e quinze. pelas dez horas, na sala de 
Teuniões 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 Mmtins 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 refe1ida. 

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

------ORDEM DO DIA 

- --NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS- NOVO MAPA DE PESSOAL: Pelo Sr. 
Presidente da Câmara foi presente o novo organogrmna e o novo mapa de pessoal dos serviços, que 
contempla as efetivas alterações à estrutura organizativa dos serviços da câmara municipal e previsão 
da afetação do pessoal respetivo, alterando as unidades orgânicas ao nível das subunidades orgânica 
-Secções- e dos setores, configurados confom1e anexos I e II, à presente ata. 

------ Neste contexto e refe1indo-se à infonnação n" 03, de 18/02/2015, do Técnico Superior, António 
A. Lopes Coelho, explicou que embora esta nova estrutura orgânica e o mapa de pessoal tivessem 
anexado os documentos previsionais do município para o ano económico em curso, tratando-se de 
novas versões que contemplam alterações significati vas, não foram em sede de aprovação daqueles 
documentos previsionais, expressa e individualmente analisadas, discutidas e aprovadas. 

------ Assim, referiu, imp01ia promover a sua apreciação e aprovação em sede deste órgão executivo 
que, por seu turno, depois de aprovadas, as deverá submeter à aprovação expressa do órgão delibera
tivo, a assembleia municipal. 

------ Neste sentido propõe a análise e aprovação destes documento por esta câmara e, subsequente
mente, a sua submissão à apreciação e aprovação pe1a assembleia municipal. 

------ Sinteticamente explicadas pelo Sr. Presidente as alterações daqueles documentos foi deliberado 
por unanimidade aprová-los e propor a sua apreciação e aprovação pela assembleia municipal, em 
próxima sessão. 

----- REVISÃO DO PDM - PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO- Proposta final de 
plano: Presente a infonnação 0° 55, datada do dia 20 do mês em curso, da Técnica Superior, Sónia 
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Maria, apresentando a proposta da 1 a Revisão do Plano Diretor Municipal de Vimioso, na sua versão 
final, antecedente à apreciação do procedimento de conferência de serviços, Ü1fonnando que esta 
proposta resulta de todo o trabalho técnico desenvolvido no âmbito das opções políticas e estratégi
cas da câmara municipal e da sua adequação aos pareceres emitidos pelas entidades constituintes da 
Comissão de Acompanhamento (CA), em sede de 3a reunião plenária. 

------ Refere que esta versão, em relação à ultima versão analisada neste órgão e na 3a reunião plená
ria da CA, não contempla as Unidades Operativa de Planeamento OPG 's 1 e 2 , tendo, contudo, sido 
introduzida uma nova OPG destinada a espaços de desenvolvimento económico em zona contempla
da no atual PDM. 

------Refere neste contexto os elementos que constituem a proposta de plano, assim: 

Volume A 
Pl-ças Escritas Peças desenhadas N." de Peça desenhada 
Regulamento Plantas de Ordenamento ( 1 :1 0000) e Ca11a de Perímetros Urbanos ( I :2000 e 1.01 a 1.24 c 1.25 a 1.47 

1 :5000) 
1.48 a 1.5 1: 1.48.A a 

Anexo: Cal1a de Zonam~ntn Acústico (I :25000) c Mapa de Cont1íto: Ldcn 1.5l.A: 1.48.B a 1.5 1.8 
( 1 :25000) e Ln (I :25000) 

11.01 a n .24 
Planta de Condící~mantes (I : I 0000) 

11.25 a 11.28 
Anexo: Cat1a de perigosidade de Incêndio Florestal - Classe Alta e Muito Alta 
(1 :25000) 

11.29 a 11.32 
Anexo: Carta de Áreas Florestais percOJTid<ts por incêndios ( 1:25000) 

11.33 a 11.36 
Anexo Catta de Reserva Ecológica Nacional (REN) - Exclusões (I :250000) 

Volume B 
Peças Escritas Peças desenhadas N ." de Peça desenhada 
Relatório das opções do Plano e 
Programa de Exccu-
çâo/Financiamento Plantas de Enquadramento Regional (1 : 10000) IlLI 

Fichas de dados estatíslicos 

Rclatótio Temático de confor-
mídadecomo 
PSRN2000/valores naturais Planta de situação existente, com a ocupação do solo ( 1 :25000) IV. O I A IV.04 

Relatório temático do pal!imó-
nio cultural Cmta de Hierarquias Yiúrias ( 1 :25000) V.Ol A V.04 

Relatório H:Jllático de áreas Reserva Ecológica Nacional (REN) (J :25000) VI.OI A Yl.04 
ardidas e de risco de incêndio 

Processo da REN Cmta Arqueológica (1:25000) V!l.Ol A V!L04 

Cat1a do pattimónio Arquitclónico ( 1 :25000) e Cana de Imóveis de Interesse Vlll.Ol A Vlii.04 c 
Pübliéo (I : I 0000) Y lli.05 

Catta de Valores Naturais (I :25000) IX.02 A IX.04 

Catta de EstJutura Ecológica Municipal ( 1 :25000) X .OL aX.04 

Volume C- Elementos Anexos c Autónomos 
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Rdatc\ritl de avali:l\!à(l d:l ~Sl'CUçiin dt1 PDM 
E~tudns d~ caracH:rizaçiio 
Rdatórit' de avaliação ambH:ntalt'Strat.!gica 
Mapa de mido 
C31tO Educativa 
Rdat(lrio com indicação dus liccnç<lS ou uutorizaçôcs tl<! operações urbanísticas emitidas t: :infill'lnaçiics prévias lit1·r•niveis cm vigor 
P011icipaçõcs recebidas cm sede de di$cussiio pública c rl'latório de ponderação de resultados 

Fl.03 

----- Sinteticamente refere que esta Proposta de Plano surge na continuidade de alguns trabalhos 
desenvolvidos pela equipa adjudicatária, a finna Leque d 'Ideias, S.A., contratada ao abrigo do Con
trato n° 002/2009, que, por incwnprimento por pa1te desta finna, veio a originar a rescisão wúlateral 
do contrato declarada por esta câmara em 17/0612014, vindo posteriormente aquela entidade a cessar 
a sua atividade em 31 /07/2014, o que ob1igou o município a constituir uma equipa multidisciplinar 
interna para elaboração de trabalhos não apresentados e conclusão do presente Projeto de Proposta de 
P.D.M .. 

----- Neste contexto infonna do seguimento da tramitação sequencial do processo face ao disposto 
no artigo 76° e seguintes do Dec. Lei n° 380/99, alterado pelo Dec. Lei n° 46/2009, assim: 

- 4" Reunião Ordinária da CA - Apresentação da Proposta de Plano; 
-Abertura de Período de Discussão Pública e Publicação; 
- Ponderação de reclamações. observações, sugestões e pedidos de esclarecimento - e/ubora-
ção de relatório; 

- Elaboraçlio de versão de proposta final para aprovação; 
- Remissão à CCDRN para em.issiio de parecer niJo vinculativo: 
- Aprovaç·ão pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal. 

----- Face ao exposto e fundamentação técnica da informação em apreciação foi deliberado por una
nimidade remeter a Proposta Final de Plano Diretor Municipal à Comissão de Acompanhamento 
para emissão de parecer e, posterionnente à emissão deste, promover o envio à Comissão de Coorde
nação de Desenvolvimento da Região Norte- CCDRN - em cumprimento e para efeitos do artigo 78° 
do Dec. Lei n° 380/99, na redação do Dec. Lei no 46/2009. 

-SITUAÇÃO FINANCEIRA ---

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 574 700,35 eL1ros. 

----· PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO FINANCEffiO 2015: 

-----MODIFICAÇÃO No 02- ALTERAÇÃO No 02: Presente a modificação/alteração em epigrafe no 
valor de 1500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

----ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2015: 
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------ MODJFICAÇÂO W 02- ALTERAÇÃO N° 02: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 1500,00 euros, correspondendo a despesas de capital, foi deliberado por 
unanimidade aprová-la. 

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

---- CONSTRUÇÃO DE UM CANIL JNTERMUN1CIPAL EM VIMIOSO - CONSTRUÇÃO
CONCEPÇÃO DAS OBRAS DE ESPECIALIDADES: Foi presente a infonnação n° 58, do dia 
23/02/2015, do Chefe de Divisão de Ambiente e Transportes, Vítor Filipe Afonso Ventura, infor
mando que em reunião ordinária deste órgão, realizada no dia 21 de fevereiro do ano findo, foi deli
berado notificar o empreiteiro da obra em título, a finna Santana & CA, SA, para no prazo de 60 dias 
proceder à reparação das deficiências verificadas no decurso do prazo d e garantia da obra e titulo, 
nada tendo promovido, fazendo o seguinte ponto da situação: 

- Foram iniciados trabalhos para impermeabilização de pavimentos nas zonas onde se verifi ca 
impenneabilização ao nível da cave, no entanto as medidas adotadas não foram suficientes, 

mantendo-se o problema de infiltrações; 
-Infiltrações em paredes do piso O (zero) ; 
- Existe mate1ial elétrico danificado devido às infiltrações ao nível da cave, nomeadamente os 
m otores dos portões das garagens e do portão principal instalados durante a empreitada, bem 
como outro material elétrico instalado no local tal como motores do painel solar da micro 
geração e radiadores de aquecimento; 

- Ao nível dos pavimentos interiores em rnannorite, continuam por resolver os problemas de 
fissw·ação e degradação verificados; 

- No exterior exjstem fissurações ao nível de paredes e pavimentos; 
-É necessário reparar novamente os tetos da cave deteliorados pelas infiltrações existentes, 

que se têm vindo progressivamente a degradar. 

------Neste âmbito refere o que dispõe a Lei no 59/99, de 02/03, pelo qual se regeu a empreitada, e o 
caderno de encargos, respetivamente, o seguinte: 

" Da Lei n° 59/99 -

Artigo 228. "-Deficiências de execuçâo 

1 - Se. em consequencia da vistoria, se l'erijicar que existem deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou de 
f alta de solidez. de responsabilidade do empreiteiro. somente se receberão os trabalhos que se enconrrem em bom 
estado e que sejam susceptit·eis de recepção parcial, procedendo o dono da obra, em relação aos restantes, nos 
rermo · pre1·isros para o caso análogo da recepçào pro1•isória. 

2 - A responsubilidade do empreiteiro só existe desde que as deficiências ou vícios encumrados lhe sejam impu
túveis e que, se resultarem do uso para que as obras haviam sido destinadas, não constituam depreciação 
normal consequente desse uso. ·· 

" CAUÇ;iO Artigo 112. '' - Função da caução 
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------~cÂMA __ RA_M_UN_r_c_rP_A_L_n_E_v_r_M_r_os_~_C§_@_:J_~ _ _ · _* __ &I 
I - O adjuclica/Úrio garantirá. tJOr cauçrio, o exacto e po111ual cumprimento das obrigações que assume w m a 

c:l!!el>mçâo do contrato de empreitada e el'entuais comratos adicionais. 
2 - O dono da obra poderá recorrer à cauçâo. independentenwnLe de decisi'íojudicial, nos cusos em que o emprei
teiro 1/(io pague, nem conteste no pnc o {<!gal. as multas contratuais aplicadas ou não cumpm tiS obrig(u,:ôes legais 
ou contmluais líquidas e certos . 

.. Do Cademo de encargos -

12.1. 
12.1. / 
12.1.2 

Pra::o de garantia: 
O prozo ele garantia é de cinco anos contados a par/ir da data de receçào prO\•isória. 
Caso tenham ocorrido recepçõe pro,·isórias parcelares, o prazo de garantia fixado na cláusula anterior é 

igualmente aplicál'el a cada uma das parte.)· da obra c1ue renham sido recebidas pelo dono da obra. 

/1.2 Ohrigações do empreiTeiro durante o prazo de garantia: 
12.2.1 Durante o prazo de garantia o empreiTeiro é obrigado afazer, imediatame!lfe e à sua c:usta. as substiwições 

de mMeriais ou equipamentos e a e.xecuwr todos os trabalhos de reparação que sejam índispensáJ•eis para 
assegumr a pe1:feiçüo e o uso normal das obras nas condições previstas; 

12.2.2 Exceptuam-se do disposto 1ut cláusula anterior as substituições e os traballws de conservação que 
derivem do uso normal da obra ou de désgaste e depreciação normais consequentes da sua utili::aç:ào para 
jins a que se destina . .. 

---- Em face do teor da infom1ação, das normas legais citadas e do que sobre a matéria em causa 
prevê o caderno de encargos, foi deliberado por unanimidade notificar, novamente, o empreiteiro da 
obra para, no prazo de 30 dias, proceder à reparação das deficiências apontadas, sob pena de não o 
fazer, executar a caução da obra nos predsos tennos do previsto no citado artigo 112° do Dec. Lei n° 
59199, de 02/03 . 

-----REVISÕES DE PREÇOS: 

----- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE APOIO AO RECINTO DA FEIRA 
DE ARGOSELO - Revisão de preços definitiva: Presente a informação n° 59, datada do dia 
23/02/2014, do Técnico Superior, Vítor Filipe Afonso Ventura, esclarecendo que não tendo sido 
requerida a revisão de preços da obra em título pelo empreiteiro da mesma, nem tendo sido promovi
do o seu cálculo por esta câmara, foi, contudo, solicitada pela entidade gestora do programa cofinan
ciador, a ON- Operação N01i e 2. 

------ Refere que sendo a revisão de preços obrigató1ia nos tennos contratualizados e do n° 2 do artigo 
1" do Decreto-Lei no 6/2004, de 6 de janeiro, apresenta os respetivos mapas de cálculo definitivo 
relativo aos dois autos de trabalhos normais, com base no plano de trabalhos e cronograma financeiro 
correspondentes, respeitando os indicadores económicos e fórmula de revisão definidos no âmbito da 
contratualização. 

------ Conclui, assim, face à argumentação refetida e das nom1as aplicáveis face ao cálculo produzi
do, que só há lugar à revisão de preços quando o coeficiente de atualização mensal for igual ou supe
rior a 1% em relação à unidade, o que, no caso concreto, não acontece em nenhum dos meses do pla
no de pagamento. 
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------ Face à conclusão da informação analisada foi deliberado por unanimidade aprovar o cálculo 
apresentado pelo autor da infonnação, do qual resulta não haver lugar a revisão de preços definitiva 
da obra identificada e, neste sentido, dar conhecimento do facto à entidade coordenadora do cofinan
ciamento a ON 2 e, no mesmo contexto, ao empreiteiro da obra. 

------ AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

- ---- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - FORNECIMENTO DOS PROJETOS DE 
ESPECIALIDADES (ELETROTECNIA, TELECOMUNICAÇÃO E AVAC) PARA O EDIFÍCIO DOS 
PAÇOS DO CONCELHO DE VIMIOSO- Art;go 75° da Lei n" 82-B/2014 (L.O.E. 2015)- Parecer Pré
vio Vinculativo: Presente a informação n° 023/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 está sujeita a uma redução remuneratória na ordem de 8% face ao valor base 
indicado para o procedimento de contratação, verificando-se o cumprimento dos demais requisitos 
impostos no artigo 75° da Lei n° 82-B/2014, carecendo no entanto, nos tem1os da mesma norma 
legal, da emissão de parecer prévio vinculativo por pmie deste órgão. 

------ Ponderado o teor daquela infonnação foi deliberado por unanimidade emitir parecer prévio vin
culativo tàvorável para a contratação em causa sujeita à redução remuneratória referida. 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - FORNECIMENTO DOS PROJETOS DE 
ESPECIALIDADES (ELETROTECNIA, TELECOMUNICAÇÃO E AVAC) PARA O EDIFÍCIO 
DOS PAÇOS DO CONCELHO DE VIMIOSO - Ajuste Direto: Presentes o convite tipo e o caderno de 
encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para estes efeitos se estima em 
13 000,00 euros, sujeito à redução remunerató1ia de 8%, no âmbito da deliberação anterior, foi deli
berado aprová-los e proceder à abe1iura de procedimento de ajuste direto nos termos dos documentos 
referidos e legislação aplicável; alínea a) do atiigo 20.0

, e Capítulo 1 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/2010, de 27 de abril, e pelos Decretos-Lei no 131 /2010, de 14 de dezembro, e 
149/2012, de 12 de junho. 

-----Para o efeito foi deliberado convidar as seguintes entidades: 
- NORDESTBUILD, Engenhalia Unipessoal, Lda, com sede em Mogadouro; 
-]R TORRES- Consultores e Engenharia, Lda, com sede em Viana do Castelo; 
-Ponte Urbana, Lda, com sede em Grijó. 

As propostas são apresentadas através de correio eletrónico para o endereço sosb@cm
vimioso.pt, até às 17 horas do dia vinte de março do ano em curso. 

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

-Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: António Alberto Gonçalves Coelho, que substituirá o presidente nas suas 
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faltas e impedimentos, e Manuel M:U:anda Ferreira Pinto, ambos Técnicos Superiores desta 
câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: Orlando Marcos Moscoso e Sónia Cristina Nunes Maria, ambos Técnicos 
Superiores, desta câmara municipal. 

-----PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ELIMINAÇÃO DE CADÁ,. 
VERES DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO CANIL lNTERMUNICIPAL DE VIMIOSO- Artigo 75° 
da Lei 11° 82-B/2014 (L.O.E. 2015) - Parecer Prévio Vinculativo: Presente a infonnação no 024/DAF, da 
01efe da Divisão Administrativa e Financeira, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, relativa ao 
assunto versado em epígrafe, a qual conclui que a contratação em causa está sujeita a uma redução 
remuneratória na ordem de 8% face ao valor base indicado para o procedimento de contratação, veri
ficando-se o cumprimento dos demais requisitos impostos no mtigo 75° da Lei n° 82-B/2014, care
cendo no entanto, nos tennos da mesma nonna legal, da emissão de parecer prévio vinculativo por 
parte deste órgão, foi deliberado por unanimidade emitir parecer prévio vinculati vo favorável para a 
contratação em causa sujeita à redução remuneratória referida. 

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ELIMINAÇÃO DE CADÁ
VERES DE ANIMAIS DE COMPANillA DO CANIL INTERMUNICJPAL DE VIMIOSO- Ajuste 
Direto: Presentes o convite tipo e o caderno de encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo 
valor base para estes efeitos se estima em 12 000,00 euros, sujeito à redução remuneratória de 8%, 
conforme deliberação anterior foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de 
ajuste d:ü·eto nos tem1os dos documentos refe1idos e legislação aplicável; alínea a) do mtigo 20", e 
Capitulo I do Título llf da Parte 11 do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decre
to-Lei 11° 278/2009, de 02 de outubro, pela Lei n° 3-B/201 O, de 27 de abril, e pelos Decretos-Lei n" 
131 /2010, de 14 de dezembro, e 149/2012, de 12 de junho. 

------Para o efeito foi deliberado convidar a seguinte fi1ma: 

- STERJCYCLE, Poliugal , Lda, com sede em Torres Vedras. 

----- As propostas são apresentadas através da platafonna eletrónica de contratação públ ica no sitio 
gmpt. vortal.pt, até às 23.59 horas do dia vinte de março do ano em curso. 

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

-Presidente: Manuel Miranda Ferreira Pinto, Técnico Superior desta câmara municipal ; 
- Vogais E.fetivos: Orlando Marcos Moscoso, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

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

- Vogais Suplentes: António Alberto Gonçalves Coelho e Sónia Cristina Nunes Ma1ia, ambos 
Técnicos Superiores, desta câmara municipal. 
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----- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONEXOS - FORNECIMENTO DE AGENDA CUL
TURAL- ANO 2015 - Ajuste Direto: Presente a informação no 008/DESC, do Chefe da Divisão 
Economico, Social e Cultural, Paulo Braz, infonnando que a aquisição em causa vem na sequência 
do que tem sido prática em anos anteriores, tendo, neste contexto, elaborado os documentos, pro
posta de convite e caderno de encargos com vista ao procedimento de ajuste direto nos tennos dos 
artigo 112° e 127° do Código dos Contratos Públicos. 

------ Neste contexto informa, ainda, que, nos termos da alínea a) do n° 8 do artigo 75° da Lei n(l 82-
B/2014, de 31/12, os contratos mistos cujo tipo conh·atual preponderante não seja o da aquisição de 
serviços não estão sujeitas ao disposto nos n~' 1 e n.0 5 do a11igo 75° daquele diploma. 

----- AJ USTE DIRETO PARA FORNECIMENTO DE AGENDA CULTURAL- ANO 2015: Presentes 
o convite tipo e o caderno de encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para 
estes efeitos se estima em 19 000,00 euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abe1tura de proce
dimento de ajuste direto nos termos neles proposto; a1tigo 112° e seguintes 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 abril, e pelos Decretos-Lei n° .131/201 O, de 14 de dezembro, e 149/20 12, de 12 de 
junho. 

------ Para o efeito foi deliberado convidar a seguinte entidade: 

-Rui Patrício Pereira Rito, pessoa singular NLF 22095272. 

--- As propostas deverão ser apresentadas através de meios eletrónicos no endereço de e-mail 
spa@cm-vimioso.pt, até às 17.00 horas do dia seis de março do ano em curso. 

----- O concurso será conduzido por um jú1i que terá a seguinte constituição: 

- Presidente: Paulo Ramiro da Conceição Braz, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Lídia Raposo Ramos Rod1igues, que substituirá o presidente nas suas faltas 

e impedimentos, e josetina da Ressuneição Mmtins Machado, ambas Assistentes Técnicas 
desta câmara municipal; 

----DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CONTEÚDOS - PUBLJPRESS, LDA: Na sequência de delibe
ração tomada em reunião anterior sobre o assunto versado em titulo em que se aprovou a contratação 
dos serviços publicitários de divulgação dos eventos que esta câmara municipal venha a promover, 
mediante o pagamento do preço mensal de 182,00 euros, foi presente a informação n° 021/DAF, da 
Chefe da Divisão Administrativa e Financeira repm1ando, para aquela situação, a aplicabilidade do 
disposto n° 1 do mtigo 75° da Lei n° 82-B/2014, relativa ao tema Redução Remuneratória. Informa
ção que conclui, para o caso concreto, a obdgatmiedade de aplicação de redução remuneratólia à 
contratação daqueles serviços, na ordem de 79,46 euros. 
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----- Face ao teor da infonnação foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da redução que 
ao caso se impõe e retificar o valor mensal do contrato a celebrar, reduzido-o da referida importância, 
o que importará num valor contratual mensal de 174,05 euros. 

---AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS: 

------ Abílio Pires Preto e mulher Ana Maria Mouriz Pires Preto- Venda de p ropriedade rústica: 
Pelo Sr. Presidente foi infonnado que entre as instalações da designada Porta da Terra Fril1 do Par
que Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso, em construção nas imediações da locali
dade de S. Joanico, existem duas proptiedades rústicas, urna das quais a coiTespondente ao artigo 
matricial n° 4934 da União de Freguesias de Vale de Frades e Ave1anoso, sita no lugar designado 
Baixos do Concelho, com a área de 1 ,O 1 O hectares, propriedade inscrita na referida mahiz em nome 
do referido Sr. Abílio Pires Preto, residente em S. Joanico. 

----- Explicou que, na sequência de diversas tentativas de negociação, chegou-se a acordo com o dito 
proprietário e sua mulher Ana Maria Mouriz Pires Preto, tendo com estes acordado o preço de venda 
no valor de 6000,00 euros. 

------ Explicou que esta propriedade, face à sua especial localização, é de extrema importância que 
seja adquilida pelo município por fonna de a integrar na referida estrutura de entrada do parque e 
permitindo a unificação daquela área. 

---·--- Informou, ainda, o Sr. Presidente que, na refelida negociação verbal , ficou acordado o direito 
do proprietário cmiar os fi·eixos daquela propriedade que se encontram na estrema junto ao caminho, 
bem como pennitir a colheita do ano corrente, do trigo nela semeado. 

------Fico~ também, acordado que o município supmiará o pagamento de todas as despesas notariais 
inerentes à transmissão do prédio. 

------ Neste sentido, propõe o Sr. Presidente a aprovação da aquisição daquele prédio pelo preço e 
condições referidas. 

- ----Ponderada esta proposta foi deliberado por unanimidade aprová-1a. 

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DO RIO ANGUEIRA EM VIMIOSO- Libertação de Caução: Pre
sente a informação n° 18, datada do dia 13 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, informando que o contrato referente à prestação dos se1viços em título, celebrado a 
10 de agosto de 2010, tinha o prazo de vigência de 36 meses, inicjados em 01 / 12/2010 findando em 
30/ 11 /2013. 

----- Tendo-se, pois, concluído aquele contrato e, determinando o n° 5 da Cláusula 14, das condições 
gerais do caderno de encargos que a extinção da caução se promove nos te1mos do n° 3 do artigo 
295° do CCP, que determina que nos contratos em que não haja obtigações de correção de defeitos 
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pelo co-contratante, designadamente obrigações de garantia, o contraente público deve promover a 
liberação integral da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações con
tratuais no prazo de 30 dias após o cumprimento de todas as obrigações do co-contratante. 

------ Conclui que se verit1ca o cumprimento daquele normativo e que venceu o prazo nele previsto, 
ve1ificando-se, ainda, a aprovação da revisão de preços, estando, assim, cumpridas as obrigações do 
co-contratante. 

------ Face ao teor da infonnação foi deliberado por unanimidade libertar a caução oferecida para 
garantia do intebrral cumprimento das obrigações do contrato referido. 

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

----- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao 
mês novembro/2014 e fatura 11° 5670106125: Presente a infonnação 11° 22, datada do dia dezoito do 
mês con-ente, subsctita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Fen·eira Pinto, relativa ao relatótio 
em epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a firma A.G.S., repmiando que o serviço foi 
prestado com regulatidade, nada havendo a relevar de anonnal, foi deliberado por unanimidade apro
var os serviços a que aquele relatório se reporta e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor 
de 15 197,38 euros. 

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO- Relatório de exploração referente ao 
mês dezembro/2014 e fatura 0 ° 5670106232: Presente a infonnação n° 23, datada do dia dezoito do 
mês COITente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Peneira Pinto, referente ao relatório 
em epigrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a finua A. G.S., reportando que o serviço foi 
prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade apro
var os serviços em apreço a que aquele relatório se reporta e proceder ao pagamento da respetiya 
fatura no valor de 15 197,38 euros. 

-----SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Fatura no 2014/451, referen
te ao mês de janeiro de 2015, no valor de 21 385,89 euros: Analisada a informação n° 47, datada 
do dia dezasseis do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda FetTeira Pinto e 
pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura relativa à fom1a de prestação de serviços de lim
peza de anuamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela 
Associação de Municípios da Tena Fria do Nordeste Transmontano à filma Resíduos do Nordeste, 
EIM, reportando a fmma de prestação destes serviços respeitantes ao período faturado, as diversas 
discrepâncias entre os serviços efetivamente executados e os contabj]izados na fatura apresentada, 
que se traduzem numa discrepância da faturação, para mais, nos seguintes itens: 

I - Remoção de R. S. U. CM Vimioso - 114, 7 5 euros; 
6- Lavagem de Arruamentos- 782,05 euros. 

12- Serviços suplementares - 47,04 euros, 
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foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatma e notificar a prestadora do serviço 
do teor da informação analisada e das discrepâncias referidas. 

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de dezembro de 
2014 a 20 de janeiro de 2015 e fatura ll.0 5670106367: Foi presente a infonnação n° 19, datada do 
dia 1 1 do mês conente, subsclita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Fen·eira Pinto, referente ao 
relató1io em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma A. G.S. , repmiando que, 
de acordo com os dados apresentados, nos termos da fónnula aplicável e face à taxa efetiva de 
cobranças, que se cifrou na ordem de 93,01%, o valor a pagar sem qualquer penalização conesponde 
efetivamente ao valor faturado de 3788,45 euros. 

------ Considerando que, embora a AGS não tivesse realizado o total das cobranças, que coJTespon
deria a 100%, no 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 fonnas 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. 

-----EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DIVERSAS 
NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de novembro/2014 - Retificação de fatura: Presente a 
informação no 02, datada do dia 06 do mês em curso, subscrita retifi cada pelo Técnico Superior, 
Manuel Miranda Ferreira Pinto repmt ando ser necessário proceder à substituição da fatura n° 
5670106234, do valor de 16 162,05 euros, por lapso apresentada pela firma prestadora o serviço, a 
fimut AGS, aprovada por esta câmara em reunião do dia 13 de janeiro findo, no âmbito do relatório 
em título, pela fatura n° 5670106127 do valor de 15 247,22 euros, respeitante aquele relatório, o 
que implica retificação à aprovação de ambos os documentos em deliberação tomada na referida 
reunião, foi deliberado retificar aquele lapso e consequentemente aprovar da fatura n° 56701061 27 do 
valor referido , agora apresentada, em retificação a anterionnente aprovada. 

------ 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 de novembt·o/2014 - Retificação de fatura: Presente a 
infonnação 11° 04, datada do dia 08 do mês em curso, subscrita e retificada, pe1o Técnico Supe1ior, 
Manuel Miranda FeiTeira Pinto, repottando ser necessário proceder à substituição da fatura n° 
5670106233 do valor de 3713,18 euros, por lapso apresentada pela fim1a prestadora o serviço, a fir
ma A GS, aprovada por esta câmara em reunião do dia 13 de janeiro findo no âmbito do relatório em 
título, pela fatura no 5670106126 do valor de 3503,00 euros, respeitante aquele relatório, o que 
implica retificação à aprovação de ambos os documentos em deliberação tomada na referida reunião, 
foi deliberado retificar aquele lapso e consequentemente a aprovação da fatura n° 5670106126 do 
valor referido, agora apresentada, em retificação a anteriormente aprovada. 

Reunicio Ordinária de 24- 02 - 2015 



CÂMARA 

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

------José dos Santos Canedo Rodrigues -Alteração de Alvará de Loteameuto ll 0 1184- Santulhão 
-Lote ll 0 09: Presente a informação técnica n'1 54/DUP, datada de 10/02/2015, do técnico superior 
António Albetio Gonçalves Coelho, relativa ao pedido de Alteração de Alvará de Loteamento no 
1/84, sito em Santulhão, às especificações do Lote n° 09, informando que a alteração requerida 
representa 0,6% da área de implantação, continuando, contudo, a observar-se os parâmetros urbanís
ticos do PDM. 

------ Porém, tratando-se de uma alteração com va1iação de área de implantação inferior a 3% que 
respeita os parâmetros urbanísticos do PDM, de acordo com o n° 8 do artigo 27° do Dec. Lei n o 

136/20 14, de 09/09, o procedimento requerido é aprovado por simples deliberação da câmara muni
cipal , com dispensa de outras fonnalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamen
tares aplicáveis. 

------ lnfonna ainda que, nos tem10s do 3 da mesma disposição legal, a alteração não pode ser apro
vada se ocorrer oposição escrita dos titulares da maioria da área dos lotes constantes do alvará, 
devendo o gestor do procedimento ou o requerente proceder à sua notificação para se pronunciarem 
no prazo de dez dias. 

------ Ponderado o teor e fundamentação da informação em análise foi deliberado por unanimidade 
promover a audição dos titulares dos lotes do loteamento, concedendo o prazo de dez dias para se 
pronunciarem, devendo esta câmara pronunciar-se após realização desta audição. 

---DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

------ Pelo Sr. Presidente da Câmara foi infom1ado 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 20 13, ao abrigo do n.0 1 do artigo 34. 0 da Lei 11.0 75/2013, de 12 de setembro, defe
tiu o seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística: 

- Domingos Joaquim Alves Canedo - Demolição/construção de urna habitação (alteração de 
obra inacabada), sita na Rua de S. Julião, 12 Cruzeiro, em Santulhâo, foi deliberado por unanimidade 
tomar conhecimento. 

---- CERTIDÃO DE DENOMINAÇÃO DE RUA: 

---- Ba11co Santander Totta, S.A. : Presente um pedido do banco em epígrafe, no qual se solicita 
que lhe seja certificado de todos os nomes que tem att~almente e que anteriormente teve a rua onde se 
situa o prédio insc1ito na Matriz Predial Urbana da Freguesia de Vimioso sob o artigo 335, aqui ins
crito como sito na Rua de Trás, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vimioso sob o 
n°ll 91/200030 I 009, em nome daquele banco, bem como dos números de policia que tem aquele 
prédio, foi deliberado por unanimidade, em confom1idade com a informação 11° 50 datada do dia 18 
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do mês em curso, do Técnico Superior Manuel Miranda Feneira Pinto, que confirma que o edifício a 
que COJTespondem a inscrição e descrição acima referidas tem o número de polícia ÚJOlta) 14, e que 
a JUa em que se situa é, atualmente, designada por Rua Consel11eiro José de AJpoim, antes designada 
por Rua de Trás, nome porqlJe é, também, atualmente conhecida. 

----PEDIDO DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPR/EDADE: 

---Maria da Glória Afonso Pires: Presente a infonnação no 56, datada do dia 23/01 /2015, do Téc
nico Superior, Manuel Miranda FeJTeira Pinto, relativa a um pedido de constituição de comproprie
dade, a constituir sobre o pTédio jnscrito sob o mtigo 2779 da Mahiz Predial Rústica da União das 
Freguesias de AJgoso Campo de Víboras e Uva, deste concelho, sito no lugar designado Queima
dos, reque1ido pela munícipe em epigrafe, a constituir em processo de doação a José Augusto Quin
tanilha Afonso Borges e José Joaquim Quintanilha Afonso, informação que conclui que a constitui
ção de compropriedade ou aumento do número de compa1tes de prédios de prédios rústicos carece 
de parecer favorável da câmara municipal nos termos do n° l do at1igo 54° da Lei n° 64/2003, de 23 
de agosto. Informando complementam1ente que o prédio em causa se situa relativamente longe da 
aldeia, não tem acesso pavimentado nem qualquer infraestrutura básica, não sendo, por princípio, ter
reno favorável à construção. Acrescenta que a constituição de propriedade sobre a identificada pro
piiedade advém do facto de se pretender doar aquele prédio a dois familiares. 

------Ponderado o teor da infom1ação e de acordo com esta, foi deliberado por unanimidade, ao abri
go do n° I do artigo 54° da Lei n° 64/2003, de 23 de agosto, emitir parecer favorável à constituição 
de compropriedade sobre o prédio em causa. 

--- Casa em Ruína em Campo de Víboras- Amélia da Conceição Brás- cabeça de casal: Foi 
presente a infonnação n° 52, datada de 18/02/2015, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, 
na qual se faz uma retrospetiva aos procedimentos promovidos por esta câmara relativamente à casa 
em ruínas aludida em epígrafe, o último dos quais impunha aos herdeiros, notificados individual
mente, para procederem à estabilização do prédio ou procederem à sua demolição e limpeza do 
espaço. 

------ Neste sentido informa que, na sequência de infom1ação intema dos serviços, onde se dá conta 
de, na sequência do último procedimento, nada ter sido comunicado a esta câmara que indique a rea
lização dos ditos trabalhos pelos notificados, e, em cump1imento de subsequente despacho superior 
proferido sobre aquela infonuação, apenas poderá acrescentar que o estado do edifício é semelhante 
ao desCiito no auto de vistoria realizado a 17 de dezembro de 2014, que esteve origem do reporte da 
situação e subsequente notificação aos herdeiros do prédio. 

------ A contexto cita, na integra, a legislação aplicável; a Secção IV do Decreto-Lei n° 555/90, de 
16/12, na sua redação vigente. 

------ Ponderado teor da informação e, considerando que o imóvel em causa se encortra no mesmo 
estado em que oconeu o auto de vistoria, presente a este órgão em reunião de 30 do mesmo mês, 
considerando que, devidamente notificados, os herdeiros conhecidos daquele imóvel, para J;rocecle-
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rem à estabilização do prédio ou procederem à sua demolição e limpeza do espaço, os mesmos nada 
fizeram , foi deliberado por unanimidade, em cumprimento do disposto no artigo 91 () do Dec. Lei n" 
555/90, de 16/12, na redação do Decreto-Lei n° 136/2014, de 09/09, tomar posse admillistrativa 
daquele imóvel para dar execução imediata às obras de demolição da palie que ainda não ruiu e de 
proceder à limpeza de todo o espaço, tendo em conta que a adiantada degradação do imóvel não per
mite a realização de obras de estabilização. 

--- - Casa em Ruintl, em Angueira- Rua de S. S eba,..,·tiiio - Fábía Fernandes e herdeiros de António 
Falcão Preto: Presente uma cmta do Sr. Lino António Fernandes Falcão, requerendo que lhe sej a 
alargado o prazo, até quinze de março, para dar cumprimento à notificação desta câmara pela qual, 
no âmbito do artigo 89° do Decreto-Lei U0 555/99, de 16112, se ordena aos herdeiros para procede
rem às necessátias obras de conservação, reparação ou demolição e limpeza do espaço do edifício, 
em estado de ruínas, sito em Anf,rueira, na Rua de S. Sebastião, argwnentado o facto de naquela data 
um dos herdeiros ter regresso marcado a P01iugal e, assim, puderem concluir o processo, foi delibe
rado por unanimidade prorrogar o prazo para a realização dos trabalhos como requerido, devendo, 
contudo, qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pelo dito edificio ser assumida 
peJos herdeiros. 

------ Foi ainda deliberado notificar o peticionário e herdeiros conhecidos desta pron ogação de prazo 
e da responsabilização sobre eventuais danos que possam ser provocados p elo edificio. 

CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO DO J.E.F.P.- INSTITUTO DE EMPREGO E 
FORMAÇÃO PRO FTSSIONAL ---------------------------------- ----- ------------------

---- - Cltlrisse Maria Calado Alves: Presente a infonnação ree DDES/EEF/01, datada dia 13 do mês 
conente, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, infom1ando que no âmbito da candidatura n~' 

834317, apresentada por esta câmara no 1EFP de Bragança, foi a mesma aprovada com o número de 
processo n. 0188/CEI/14, respeitante à candidata Clarisse Maria Calado Alves, para a área de preser
vação e proteção do património. 

------ Complementannente infonna que a celebração deste contrato se prevê para o pedodo de 4 
meses, assumindo esta câmara as obrigações de pagamentos de uma bolsa, do subsidio de alimenta
ção, subsídio de transporte, encargos com celebração de contrato de seguro de acidente de trabalho, 
no valor total de 821 ,78 euros, solicitando, neste âmbito, autorização para a celebração do respetivo 
contrato de trabalho e promoção dos diversos atas a este inerentes. 

------ Face à infonnação em análise foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da aprova
ção desta candidatura, aceitar a contratação e promover os procedimentos prévios inerentes à cele
bração do respetivo contrato. 

----- C/4udia Sofia Martins Cunha e Sandra Cristina Femandes Gonçalves: Presente a infonnação 
rera DDES/EEF/03, datada dia 13 do mês corrente, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, 
infonnando que no âmbito da candidatura nn 842974, apresentada por esta câmara no lEFP de Bra-
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gança, foi esta aprovada com o número de processo n.'1 O I 0/CEI/1 5, respeitante às candidatas Cláudia 
S(ditt Murtins Cunlw e Sandra Cristinu Fernandes Gonçalves. para a área de animação cultural. 

------ Informa ainda que a celebração deste contrato se prevê para o período de 12 meses, assumindo 
esta câmara as obrigações de pagamentos de uma bolsa, do subsídio de alimentação, subsíd io de 
transpo1ie, encargos com celebração de contrato de seguro de acidente de trabalho, no valor total de 
4764,72 euros, solicitando neste âmbito autorização para a celebração dos respetivos contratos de 
trabalho e promoção dos diversos atos a estes inerentes. 

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

--PÓS ORDEM DO DIA: 

------ O Sr. Vereador Heleno da Costa Simões alertou para o facto, que lhe foi comunicado, que na 
Zona Industrial está-se a fazer um segunda lixeira. 

------ Acrescentou que antes entrava-se no ecocentro e descarregava-se aí o lixo. Agora está-se a des
CatTegar por baixo da zona da discoteca. 

---- Sobre o assLmto o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que, já em tempos, se fez uma limpeza 
na zona que o Sr. Vereador refere. Limitou-se o acesso e colocaram-se avisos para, ali, não descane
gar lixos. Porém se as pessoas continuam a ali den·amar indevidamente o lixo terão que tomar-se 
medidas para que isso não continue. 

------ O Sr. Vereador Heleno Simões sugeriu, então, que, mesmo junto ao ecocentro, poderia criar-se 
um espaço destinado à colocação do lixos evitando assim que as pessoas, mesmo quando o ecocentro 
se encontrasse fechado, pudessem, nesse local, devidamente delimitado, depositar o lixo. 

-----O Sr. Vereador Torrão Vaz, explicou, que esse espaço que o Sr. Vereador Heleno Simões suge
re teria que ser licenciado. Se não o fosse teríamos a fiscalização a atuar contra o município por criar 
uma zona de depósito de lixos ilegal. 

------ Por outro lado, explicou o Sr. Vereador Tonão Vaz, que cliar esse espaço, mesmo que legaliza
do, proporcionaria aos transgressores colocar aí todo o tipo de lixos, o que ai11da pioraria a situação, 
não se v islumbrando, assim, fonna pacífica de resolução deste tipo de situações observadas pelo Sr. 
Vereador Heleno Simões. 

ão havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas onze horas e vinte e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos ter
mos do attigo 57n, do Anexo I, da Lei n. '' 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos 
membros presentes e, de acordo com a parte final desta nom1a legal, vai também ser assinada por 
todos os presentes. 

Reunião Ordinária de 24 - 02 - 2015 
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------ Analisada aquela nonna legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata sej a assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 

Reuni?ío Ordinária de 24- 02-2015 
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MAPA DE PESSOAL- 2015 

REGIMES 
CONTRATO POR TEMPO 

CARREIRAS DOTADOS 

TECNICO 
SUPERIOR 
ASSISTENTE 
TÉCNICO 
ASSISTENTE 
OPERACIONAL 
ESPECIALISTA 
INFORMÁTICA 
TECNICO DE 
INFORMÁTICA 
FISCAL 
MUNICIPAL 

DOCENTES 

TOTAIS 

a)- Carreira e~pecial. 
h)- Carreira persistente. 

16 

33 

98 

2 

2 

2 

---
153 

c)- Atividades extracurriculares (AEC's). 
d)- Comissão de serviço externa. 

INDETERMINADO 

VAGOS TOTAL 

2 18 

7 40 

14 112 

o 2 

1 d) 3 

o 2 

--- ---
24 177 

CONTRATO POR TEMPO 
DETERMINADO OU DETERMINÁVEL 

Obs. 
DOTADOS VAGOS TOTAL 

Obs. 

--- --- ---

--- --- ---

5 2 7 

a) --- --- ---

--- --- ---

h) --- --- ---

3 o 3 c) 

I 8 
11 

2 
11 

10 
11 I 




