CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

ATAN° 08

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia quinze do mês de
abril do ano dois mil e catorze.
------ Aos quinze dias do mês de abril do ano dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta minutos, 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 Paulo José Fernandes Lopes, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de
Vimioso, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar esta
reunião antecipada por motivos de agenda do senhor Presidente da Câmara.

------ À hora indicada o senhor Presidente declarou aberta a reunião.
------ Presente o eleito senhor Paulo José Fernandes Lopes, substituto, de membro eleito para este
órgão, pelas listas do Partido Socialista, convocado em cumprimento do disposto no artigo 78° da
Lei n° 169/99, na redação da Lei n° 5-A/2002, o Sr. Presidente da Câmara deu-lhe as boas vindas
oferecendo a melhor colaboração deste órgão desejando-lhe a melhor cooperação, dando de seguida
início aos trabalhos.

------ Antes de iniciar a ordem de trabalhos informou da necessidade de ter que se realizar uma reunião extraordinária no próximo dia 29, com o fim de deliberar sobre o lançamento, urgente, de duas
obras públicas.
------ Assim, informou, que, oportunamente, será feita a respetiva convocatória.

--ORDEM DO DIA
------ REGIME JURÍDICO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS NAS
FREGUESIAS- LEI No 7512013, DE 12109- Delegação de Competências I Acordos de Execução:
Pelo senhor Presidente da Câmara foi exposta a situação relativa ao assunto em título, informando
que neste contexto foi realizada, no passado dia três do mês em curso, uma reunião de trabalho com
as juntas de freguesia, onde estas estiveram representadas, com exceção das juntas de Argozelo e
Carção, na qual foi analisado e debatido o assunto e questionadas as possibilidades, condições e
repercussão da celebração dos acordos de execução, previstos nos artigos 128° e seguintes do Novo
Regime Jurídico das Autarquias Locais e Regime Jurídico da Transferência de Competências dos
Municípios nas Freguesias -Lei n° 75/2013, de 12/09, concretamente da transferência de competências dos municípios nas freguesias enquadráveis no artigo 132°, que respeitam aos seguintes domínios:
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- Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;
- Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com
exceção daquele que seja objeto de concessão,·
- Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados;
-Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar
e do primeiro ciclo do ensino básico;
-Promoção da manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea
anterior;
- Utilização e ocupação da via pública;
-Afixação de publicidade de natureza comercial,·
- Atividade de exploração de máquinas de diversão,·
- Recintos improvisados;
-Realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e outros
lugares públicos ao ar livre, sem prejuízo do disposto na alínea c) do n. o 3 do artigo 16. 0;
- Atividade de guarda-noturno;
- Realização de acampamentos ocasionais,·
- Realização de fogueiras e queimadas.

------No mesmo contexto foi proposto a todas as juntas de freguesia que, individualmente, por escrito, se pronunciassem da vontade de assumir todas ou algumas das delegações das competências previstas naquela norma legal, iniciando-se, assim, os procedimentos das respetivas negociações, tendentes à celebração dos respetivos acordos de execução.
------ Nesta sequência, esclareceu que foram apresentadas, por todas as juntas de freguesia, oficios
nos quais todas declaram, que, por dificuldades financeiras e carência de recursos humanos de suporte, não terem capacidade para assumir qualquer das competências delegáveis nos termos do referido
regime jurídico.
------ Neste sentido, na impossibilidade de cumprimento das referidas normas legais, e consequente
celebração dos ditos acordos, propõe o senhor Presidente a Câmara que o município, salvaguardando
o principio da garantia da prossecução do interesse público, da proteção dos direitos dos cidadãos e
da continuidade dos serviços, consagrados na lei, deve o município assumir as competências delegáveis nas juntas de freguesia previstas no referido artigo constante do Anexo I da Lei no 75/2013, de
12/09, dando desta decisão conhecimento à Assembleia Municipal.
------ Ponderada a proposta do senhor Presidente da Câmara, conhecidas as dificuldades financeiras, a
incapacidade logística e a carência de recursos humanos e de quadros específicos, tranversal a todas
as juntas de freguesia, para a assunção dos serviços a que respeitam as delegações de competências
em causa, foi deliberado por unanimidade assumir a continuidade daquelas competências e dar desta
decisão conhecimento à Assembleia Municipal.
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------CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2013- VIMIOSO 2003, EM---------- - ---------------------

------ Presente o documento em título relativo ao grupo Município de Vimioso e a entidade participada, a Vimioso 2003 - Atividades Artesanais e Turísticas de Vimioso, E.M., apresentado em cumprimento do disposto no n° 1 do artigo 46° da Lei n° 2/2007, foi deliberado aprová-lo e submetê-lo à
Assembleia Municipal para apreciação e aprovação.

------SITUAÇÃO FINANCEIRA ---------------------------------------------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do pas-

sado dia catorze do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor
de 1 500 428,69 euros.

CERTIFICAÇA-0 LEGAL DE CONTAS CONSOLIDADAS: Presente a certificação em título,
apresentada pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Fátima Pereira & Carlos Duarte, que
compreendem o Balanço Consolidado em trinta e um de dezembro de 2013 (evidenciando um total

de 34 313 939,85 euros, um total de fundos próprios de 16 142 634,75 euros, incluindo um resultado
liquido de 402 077,62 euros), Demonstração Consolidada dos Resultados por natureza e o correspondente Anexo, que conclui, que, com exceção dos efeitos dos ajustamentos que poderiam revelarse necessários caso não existisse a limitação resultante do facto da contabilidade de custos se encontrar em implementação, as demonstrações financeira apresentam de forma verdadeira e apropriada,
em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do município, a trinta e um de
dezembro de 2013, o resultado das suas operações e os fluxo da caixa no exercício findo naquela
data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, foi deliberado por unanimidade submetê-lo à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.

- - - LCPA I Lei n° 8/2012- COMPROMISSOS PLURIANUAIS- Autorização prévia:

--- 1 - Primeira Revisão ao PPI: Presente a informação n° 028, datada do dia quatro do mês em
curso, da responsável, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, informando que, nos termos da alínea c)
do n° 1 do artigo 6° da Lei n° 8/2012, a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da
sua forma jurídica, incluindo novos projetes de investimento ou sua reprogramação, contratos de
locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas,
está sujeito a autorização prévia da assembleia municipal, propondo neste sentido que se requeira
àquele órgão deliberativo a necessária autorização prévia para assunção do compromisso plurianual
relativo à primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos que teve lugar pela introdução da
nova "Ação -0901 06 - Proj.2014 78- Ligação Vimioso Fronteira (Alcanices) - ê 1 081 200, 00 ",
foi deliberado por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a referida autorização prévia.

--- 2 -Manutenção I Aluguer de Fotocopiadores- Presente a informação n° 06, data do dia
onze do mês em curso, do responsável, Paulo Fernandes João, informando que, nos termos da alínea
c) do n° 1 do artigo 6° da Lei n° 8/2012, a assunção de compromissos plurianuais, independentemen-
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te da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou sua reprogramação, contratos
de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias públicoprivadas, está sujeito a autorização prévia da assembleia municipal, propondo neste sentido que se
requeira àquele órgão deliberativo a necessária autorização prévia para assunção do compromisso
plurianual relativo à contratação em título prevista para o período de trinta e seis meses, foi deliberado por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal a requerida autorização prévia.

- - - COMISSÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTAS À ORDEM: Presente a informação n° 024/DF,

do dia quatro do mês em curso, da responsável, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, apresentada na
sequência de comunicação do banco Caixa Geral de Depósitos, na qual se informa que a partir de
janeiro do ano em curso as contas à ordem cujo saldo médio trimestral seja inferior a 7500,00 euros
ficam sujeitas a comissões de manutenção, informando que naquele banco com saldos inferiores ao
referido, possui o município as seguintes contas:
- N° 0924000397830 - Conta Cauções;
- N° 0924008791003 - Conta Projeto Ser Criança;
-No 0924009026930 - Conta CPCJ.
Ponderada a situação foi deliberado por unanimidade:
- reforçar a primeira conta com a importância necessária que a isente de cobrança de
comissões por parte da CGD;
- cancelar a segunda conta, por desnecessária, considerando que o projeto a que respeita
foi concluído;
- em substituição da terceira conta, que deve ser cancelada na CGD, abrir uma conta
na Caixa de Crédito Agrícola - Agência de Vimioso - que não a sujeite a comissões de
manutenção.

---EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS----------------------------------------CAUÇÕES:
----ELABORAÇÃO DE PROJETO DE "REABILITAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO"-

Pedido de Libertação da Caução: Presente a informação n° 105, do dia 11 do mês em curso, subscrita pelo Chefe da Divisão de Obras e Logística, Orlando Marcos Moscoso, relativa ao assunto versado em título, referindo que, no âmbito da prestação do serviço em epigrafe, foi prestada a caução
no valor de 3370,10 euros concluindo que a prestação do serviço em causa está concluído sem objeções.

-----Face ao teor da informação foi deliberado por unanimidade libertar a referida caução.

--AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS--------------------------POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE VIEIRA- Cessação do Contrato de Avença: Presente a

informação técnica n. 0 104, subscrita pelos técnicos superiores Manuel Miranda Ferreira Pinto e
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Vítor Filipe Afonso Ventura, informando que o contrato de avença para assistência técnica ao posto
de transformação que fornece a energia elétrica à Estação Elevatória de Vieira já não tem razão de
existir dado que o referido posto já é da responsabilidade da EDP, propondo, neste contexto a cessação do contrato celebrado para esse fim em 16/0 1/1995.
------ Face ao expresso na informação analisada foi deliberado por unanimidade cessar o referido
contrato.

----- MINUTAS DE CONTRATOS:

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

- "Fornecimento de energia e/étrica para instalações alimentadas em média e baixa tensão
especial do Município de Vimioso", foi deliberado por unanimidade aprová-la.

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

--EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO
DE VIMIOSO I E.T.A.R. DA Z.I., E.T.A.R. DE ARGOSELO, E.E. DE VILAR SECO E E.E. DO
PARQUE DE CAMPISMO - Revisão de Preços: Presente a informação no 05, datada do dia
03/01 /2014, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, reportando-se à proposta de revisão de preços do valor de 1823,82 euros, respeitante ao período de janeiro a junho de
2013, apresentada pela prestadora do serviço em título, a firma A.G.S. , apresentando os cálculos da
revisão referida iguais ao valor proposto pela prestadora dos serviços, foi deliberado por unanimidade aprovar a revisão de preços de acordo com a informação analisada e proceder ao pagamento,
devendo para o efeito notificar a prestadora do serviço.

--EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
NO RIO ANGUEIRA- Revisão de Preços: Presente a informação no 06, datada do dia 03/01 /2014,
subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, reportando-se à proposta de revisão
de preços do valor de 1155,92 euros, respeitante ao período de janeiro a junho de 2013, apresentada
pela prestadora do serviço em título, a firma A. G. S., apresentando os cálculos da revisão referida
coincidentes com o valor proposto pela prestadora dos serviços, foi deliberado por unanimidade
aprovar a revisão de preços de acordo com a informação analisada e proceder ao pagamento, notificando desta deliberação a prestadora do serviço.

- -EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO- Revisão de Preços: Presente a informação n° 03, datada
do dia 03/01 /2014, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, reportando-se à
proposta de revisão de preços do valor de 13 814,20 euros, respeitante ao período de janeiro a junho
de 2013, apresentada pela prestadora do serviço em título, a firma A.G.S., apresentando os cálculos
da revisão referida coincidentes com o valor proposto pela prestadora dos serviços, foi deliberado
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por unanimidade aprovar a revisão de preços de acordo com a informação analisada e proc
pagamento, devendo para o efeito notificar a prestadora do serviço.

---- EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO -------------------------------------------------------DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:

----- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi informado o executivo que, no âmbito da delegação das
competências que lhe foram delegadas por este órgão, 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, deferiu o
seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística:
-António Avelino Lopes Pássaro - Demolição/reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita
na Rua do Recosto, em Argozelo, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

---LICENÇA ESPECIAL PARA CONCLUSÃO DE OBRA:

---Jacinta Martins Gonçalves: Presente o requerimento da munícipe em título solicitando licença
especial para acabamentos referente ao processo da obra no 31/2007 - Construção de moradia sita
em Vimioso - e analisada neste sentido a informação técnica n° 1O1, datada do dia dez do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, esclarecendo a situação do decurso do
licenciamento daquela obra, referindo que esta foi objeto de licenciamento pelo alvará n° 56/2007, de
12/11, com validade de um ano, que veio a ser objeto de uma renovação por seis meses e de uma
licença especial para acabamentos por mais seis meses.
------ Contudo, não tendo concluído as obras nos prazos concedidos, veio a requerente solicitar uma
licença especial para conclusão, pelo prazo de vinte e quatro meses, que foi concedida e que termina
no dia vinte do mês em curso.
------ Esclarece, no que respeita ao licenciamento de obras inacabadas, o que o RJUE determina no
seu artigo 88°, referindo que no que respeita ao disposto neste artigo nada se refere a eventuais prorrogações de licença especial, concluindo que não se referindo a lei a prorrogação de licença especial
também deste não se retira que aquela não seja permitida. Permitindo-se as duas interpretações possíveis:
1 a- não tendo o legislador indicado a possibilidade de prorrogação da licença especial para
conclusão da obra, o pedido em causa pode não ter enquadramento;
2a- ao deferir-se o pedido concedendo uma " licença especial " poder-se-á, eventualmente, por
analogia com o que se dispõe para licenças normais (artigo 58° § 8), admitir que esta licenças
especiais possam, também, ter uma prorrogação de prazo.

------Neste sentido transcreve o disposto no n° 5 do artigo 58° e o n° 1 do artigo 88°, do referido regime jurídico.
------ Ponderando o teor da informação, o senhor Vereador António Augusto Torrão Vaz fez a leitura
dos artigos atrás mencionados, referindo que, atendendo à interpretação do artigo 58° no 5 - onde se
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expressa: "- Quando m1o seja possível concluir as obms no prazo previsto. este pode ser prorrogado, a
requerimentosfimdamentado do interessado. por uma única vez e por período não superior a metade do prazo inicial, salvo o disposto 110s números seguintes. ". Concluindo, neste contexto, poder, assim, haver
lugar a uma prorrogação de prazo por um período correspondente a metade do prazo inicial.
------ Ainda neste contexto, foi analisado o disposto no n° 3 do referido artigo 88° onde se refere,
que " Podem ser concedidas as licenças ou admitidas as comunicações previstas no n. 0 1 ou apresentadas
comunicações prévias quando a câmara municipal reconheça o interesse na conclusão da obra e não
se mostre aconselhável a demolição da mesma, por razões ambientais. urbanísticas, técnicas ou económicas.

------ Conhecida a situação da obra para a qual não se levantam questões de natureza urbanística,
ambientais, técnicas e económicas que eventualmente possam implicar a sua demolição, antes reconhecendo-se interesse na sua conclusão e, ponderada a situação que o país atualmente atravessa, a
consequente situação económica que, transversalmente, afeta as famílias, as dificuldades de financiamento nas instituições de crédito, propõe o senhor vereador, que a prorrogação seja concedida
pelo período de nove meses considerando a extensão dos prazos operada no âmbito do licenciamento
da obra.
------ Face à interpretação feita na informação e à proposta do Sr. Vereador, foi deliberado por unanimidade conceder a prorrogação da licença especial para acabamento pelo prazo de nove meses.

------ l)(7lfl'~(7~l) 1>1? JIZI1 J>lÍll1Sl'C7~ ------------------------------------------------------------------------------ CCA- CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE MOGADOURO E VIMIOSO- l>cupação de via
pública com rampa de acesso: Foi presente a informação conjunta dos técnicos superiores, António
A. Gonçalves Coelho e Orlando Marcos Moscoso, relativa ao assunto em título, apresentada na
sequência de pedido do conselho de administração da CCA, no qual esta entidade solicita autorização
para construção de uma rampa de acesso às suas instalações sitas em Vimioso.

------ Naquele contexto informa-se que a peticionária não apresenta peças desenhadas de localização,
de implantação ou pormenorização e como se pretende realizar aquela intervenção, não se apresentando qualquer descrição da forma e materiais a utilizar.
------ Esclarece, contudo, a referida informação, dos condicionalismos a que está sujeita a construção das rampas, citando as norma técnicas previstas no anexo; (Seção 1.5- Rampas da Via Pública- e
Seção 2.5 - Rampas -) do Decreto-Lei n°163/2006, concluindo que, na ausência de qualquer indicação
por parte do requerente, que a construção da referida rampa de acesso seja realizada, em obediência
às referidas normas, de acordo com os desenhos esquemáticos que anexa e que contemplam duas
soluções, sugere-se ainda que a autorização seja concedida a título precário, devendo ser salvaguardados todos os direitos do município, no que se refere à ocupação da via pública e ao eventual pagamento de taxas.
------ Ponderados os termos da informação analisada foi deliberado, em concordância com a informação analisada, autorizar a construção da rampa em causa de acordo com qualquer dos desenhos
esquemáticos que junta, mediante o pagamento das taxas devidas, previstas no Regulamento e Tabela
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de Taxas e Licenças, em vigor nesta câmara municipal especificamente contempladas no Artigo I r/. - Ocupaçi!es diversas-, 1.4 - Outras ocupaçi!es de via pública- por m2 ou .fi-ação e por mês - 1,62 euros.

----- Face ao teor da informação em apreço foi deliberado por unanimidade em sua concordância
autorizar a construção nos termos e condições nela sugeridos.

---- PEDIDOS DE APOIO ---------------------------------------------------------------- CENTRO SÓCIO CULTURAL DE VIMIOSO - Apoio Financeiro: Presente o oficio n° 42, data-

do dia 14 de abril corrente, do centro em título, apresentando o orçamento para o ano em curso e
solicitando apoio financeiro para fazer face às despesas com a atividade "II Encontro de Danças de
Salão ", a decorrer nos dias 25 e 26 de Abril, foi deliberado por unanimidade apoiar a atividade atribuindo a verba no valor de 2800,00 euros.

---- APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E ENSINO SUPERIOR:

-----Presente o pedido de apoio e respetivo processo formulado nos termos do Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, da estudante do ensino
superior:
- Florinda Maria Fernandes Machado - estudante do 3° ano do Curso de Licenciatura em
Engenharia Química e Biológica, do Instituto Politécnico de Bragança,
foi deliberado por unanimidade atribuir uma bolsa de estudo igual ao valor da propina, a pagar diretamente ao respetivo estabelecimento de ensino, a partir desta data até ao final do ano lectivo, nos
termos do n° 3 do artigo 3° do Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, em vigor.

--- OUTROS--------------------------------------------- - ASSOCIAÇÃO CHARNECA CLUB TT - Passeio TT: Presente o pedido do clube em título,

datado de 27/03/2014, solicitando autorização para a realização de um passeio todo-terreno com veículos motorizados, a levar a efeito no dia 26 de Abril, com o percurso Vimioso - Campo de Víboras Vale de Algoso - Vila Chã - Caçarelhos - Angueira - Serapicos - Vimioso, e analisada, neste contexto, a informação n° 05/2014, de 01 /04/2014, da Coordenadora Técnica, Zita Martins Tecedor,
informando que o processo se encontra devidamente instruído, foi deliberado por unanimidade deferir este pedido.

- - ASSOCIAÇÃO CHARNECA CLUB TT - Passeio BTT e Pedestre: Presente o pedido do clube

em título, datado de 27/03/2014, solicitando autorização para a realização de um passeio de Bicicleta
todo-terreno e pedestre, a levar a efeito no dia 27 de Abril, com o percurso Vimioso - S. Joanico Angueira - Ave/anoso - Vale de Frades - Vimioso, e analisada, neste contexto, a informação n°
04/2014, de 01/04/2014, da Coordenadora Técnica, Zita Martins Tecedor, que refere a deficiente ins-
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trução do processo pela falta dos pareceres das forças de segurança e do ICN F, foi deliberado por
unanimidade deferir o pedido condicionado à apresentação dos documentos referidos, em falta.

------Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião
pelas onze horas e quinze minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos do
artigo 57° da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros presentes e, de
acordo com a parte final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os presentes.
------ Analisada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhe eficácia imediata, e que esta ata seja assinada por todos os membros intervenientes nesta reunião.
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