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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

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

------ Aos dezassete dias do mês novembro 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, António Augusto Tonão Vaz, Adriano Augusto Gonçalves Prada e Licinio Ramos 
Martins, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo 
comparecido o senhor vereador Heleno da Costa Simões, por motivo de saúde, 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 

------~/Jrlf~(7;{() 1'/J\T~J\T~l!I~~ --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidades financeiras no valor de 2 530 796,02 euros. 

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

------MODIFICAÇÃO N° 22- ALTERAÇÃO N° 16: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 391 964,89 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------ MODIFICAÇÃO N° 22 - ALTERAÇÃO N° 18: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 406 964,89 euros, COITespondendo 15 000,00 euros a despesas correntes, 
e 391 964,89 a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------l!MP~l!IT~D~~ 1! OB~~~ PÚBLIC~~ ---------------------------------------------------------

------REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO - 2" FASE- REQUALIFICAÇÃO DE ARRUA
MENTOS EM ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E SERAPICOS - Adjudicação: Presente o projeto 
de decisão do júri do procedimento em título, datado do dia doze do mês em curso, o qual conclui 
que a proposta, única conconente classificada em primeiro lugar, é a proposta no valor de 11 7 
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325,00 euros do único convidado, a fim1a Boaventura de Jesus Carreira & Filhos, Lda, com sede em 
Vimioso, podendo, no entanto, esta firma ser convidada a melhorar a proposta, foi deliberado por 
unanimidade adjudicar obra concursada a esta firma, de acordo com o projeto de decisão em apreço. 

------EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO- 1" FASE- ARRANJOS 
URBANÍSTICOS EM PINELO E VILAR SECO - Prorrogação de prazo: Presente a infom1ação no 
471 , do dia treze do mês em curso, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, fazendo uma 
retrospetiva sumária ao decurso da obra e analisando o pedido de prorrogação do prazo de 30 dias 
apresentado pelo empreiteiro da obra, a fi1ma Vivadouro Construções, Lda., alegando condições cli
matélicas adversas à execução dos trabalhos. Informação que analisa a eventualidade da concessão de 
prorrogação legal do prazo referindo que o Código dos Contratos Públicos prevê a ocorrência de 
prorrogação de prazo para situações de execução de trabalhos a mais e nos termos do artigo 374°
"Prorrogaçtío do prazo de execuçi'io da obra", daquele código, não sendo, porém, esta nom1a enquadrável 
na situação vertente. 

------Por outro lado refere que o Decreto-Lei n° 6/2004, de 06/01, que regula a revisão de preços das 
empreitadas e obras públicas, prevê, no seu artigo 13°, a concessão a título gracioso de prorrogação 
de prazo de execução dos contratos de empreitadas sem acréscimo do valor de revisão de preços em 
relação ao prazo acrescido. 

------ No que respeita ao atraso na execução da obra cita o artigo 403°- Atraso na execução da obra -
do CCP, ao abrigo do qual haverá lugar à aplicação de sanções pelo atraso verificado. 

------ Conclui referindo que a prorrogação de prazo solicitada, não é enquadrável no CCP como uma 
prorrogação legal do prazo, pelos factos invocados pelo empreiteiro. A eventual concessão de uma 
prorrogação de prazo a título gracioso, caso se julgue haver essa possibilidade legal, será de pondera
ção e consideração superiores, deixando, também, à consideração supelior, a possibilidade de aplica
ção de sanções. 

------ Ponderado o teor da informação em apreço e as razões argumentadas pelo empreiteiro, foi deli
berado por unanimidade conceder a requerida prorrogação de prazo a título gracioso. 

------ AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e medi
ção de trabalhos referente à obra: 

---Regeneração Urbana no Concelho- 2. (I Fase- Requalificação do Parque Municipal de Vimio
so - Auto de medição n° 1 de trabalhos nonnais, datado de 16/ 11/2015, no valor de 54 700,00 euros, 
foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------CAUÇÕES: 

------AUTOS DE VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES- DECRETO-LEI No 190/2012: 
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------ REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO, COM 
ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO E GARANTIA DE RESULTADOS PELO ADJUDI
CATÁRIO, DE UMA ESTAÇÃO DE TRATATMENTOS DE ÁGUA NO RIO ANGUEIRA: Presente o 
auto de vistmia, datado do dia dezasseis do mês em curso, da respetiva comissão nomeada para o 
efeito, elaborado para efeitos de liberação de cauções prevista no Decreto-Lei n° 190/2012, auto que 
conclui que, verificados os trabalhos da obra, estes apresentam diversas deficiências, concluindo 
que, enquanto não forem corrigidas as deficiências, não será de libertar mais qualquer parte da cau
ção. 

------ Ponderado o auto em apreço e considerando as deficiências aludidas da obra, foi deliberado por 
unanimidade não liberar qualquer percentagem das garantias e notificar o empreiteiro para no prazo 
de trinta dias proceder à reparação daquelas deficiências. 

------A QUISI ÇÃ O DE BENS E SERVIÇOS ---------------------------------------------- ------------------

------ LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO -TERMAS DA TERRONHA: 
Presente a informação 136/DAF, de 03 do mês em curso, da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
Solange Delgado, informando que dadas as especificidades técnicas e de gestão que o balneário termal carece 
para o seu bom funcionamento, foi considerado proceder à contratação dos serviços inerentes às aludidas 
especificidades, por um período de três anos, estimando-se um custo anual de 169 740,00 euros, ao que cor
responderá um valor total de 509 220,00 euros. 

------ Esta contratação do município dará origem a um compromisso plurianual, que, nos tennos da alínea c) 
do n° 1 do artigo 6° da Lei n° 8/2012, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal. 

------ Face ao teor da informação foi deliberado por unanimidade submeter à autorização do órgão 
referido, assembleia municipal, a contratação em causa. 

------ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E INTERLIGAÇÃO DA REDE DE 
DADOS ENTRE EDIFÍCIOS DO MUNICÍIO DE VIMIOSO - Adjudicação: Presente o projeto de 
decisão do júri do procedimento em título, datado do dia doze do mês em curso, o qual conclui que a 
proposta classificada em primeiro lugar é a proposta do único concorrente convidado, a firma MEO 
-Serviços de Comunicações e Multimédia, com sede em Lisboa, no valor de 24 534,72 euros, à qual 
poderá ser confirmada a adjudicação dos serviços, foi deliberado por unanimidade adjudicar os servi
ços a esta firma de acordo com o projeto de decisão em apreço. 

------ MINUTAS DE CONTRA TOS: 

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

- "Aquisição Reparação de Outro Equipamento - Reparação da Máquina de Rastos Komatsu 
D65-EX", foi deliberado por unanimidade aprová-la. 
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------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS---------------------------------------------------

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de setembro de 
2015 a 20 de outubro de 2015: Foi presente a informação n.0 141, datada do dia quatro do mês cor
rente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Fe1reira Pinto, referente ao relatório em epí
grafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma A.G.S., reportando que, de acordo com 
os dados apresentados, nos tennos da fórmula aplicável e face à taxa efetiva de cobranças, se cifrou 
na ordem de 91,46%, sendo que o valor a pagar, sem qualquer penalização, corresponde, efetivamen
te, ao valor faturado de 3 758,08 euros. 

------ Considerando que, embora a AGS não tivesse realizado o total das cobranças, o que correspon
deria a I 00% do serviço, só não atingiu esta percentagem ou próxima desta, por motivos de procedi
mentos de pagamento diverso utilizado por parte de alguns consumidores que preferem utilizar outras 
fmmas de pagamento que não à AGS, não se tratando, propriamente, de falta de prestação do serviço. 

------ Ponderado o teor da infonnação foi deliberado por unanimidade não aplicar qualquer penalida
de, aprovar o relatório em apreço e proceder ao pagamento da fatura referente ao período em causa. 

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESTA
ÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO A ELAS 
ASSOCIADAS, DO MUNICIPIO DE VIMIOSO- 3 ETAR'S CLÁSSICAS E 25 ETAR'S COMPAC
TAS E 14 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS: Relatório de exploração referente ao mês setembro/2015 
e fatura n° 5670107311: Presente a infom1ação n.0 142, datada do dia seis do mês corrente, subscrita 
pelo Técnico Supe1ior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao relatório em epígrafe, emitido pela 
prestadora do referido serviço, a finna A. G.S., reportando que o serviço foi prestado com regularida
de, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços a que 
aquele relatório se reporta e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 21 506,48 euros. 

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DO RIO ANGUEIRA EM VIMIOSO - Relatório de exploração 
referente ao mês setembro/2015 e fatura no 5670107310: Presente a infonnação n.0 137, datada do 
dia trinta do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa 
ao relatório em epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a firma A.G.S., reportando que o 
serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unani
midade aprovar os serviços a que aquele relatório se reporta e proceder ao pagamento da respetiva 
fatura no valor de 3537,97 euros. 

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao 
mês agosto/2015 e fatura n° 5670107190: Presente a informação no 139, datada do dia dois do mês 
corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em 
epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a finna A. G.S., reportando que o serviço foi 
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prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anonnal, foi deliberado por unanimidade apro
var o relatório e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 15 197,38 euros. 

------ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO ---------------------------------------------1 

------PEDIDOS DE CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE LOCAL: 

------ Filipe João Falcão Miranda: Presente um pedido do munícipe em título solicitando que se cer
tifique que o lugar onde se situa a sua casa de habitação, inscrita na Matriz Predial Urbana da Fregue
sia de Vimioso sob o artigo 1962 é conhecido por Vale de Cima ou Vale de S. Miguel e analisada, 
neste sentido, a informação n° 476, de 16/ 1112015, do Técnico Supe1i or, Manuel Miranda Fe1Teira 
Pinto, que confirma as referidas designações, info1mando, ainda, que, no âmbito da aprovação da car
tografia dos aglomerados urbanos do concelho e proposta de toponímia, em reunião ordinária deste 
órgão, foi aprovada para o local onde se situa a habitação do requerente a designação de Estrada do 
Vale de S. Miguel e que, popularmente, a mesma zona foi designada como Vale de Cima em oposi
ção ao Vale de Baixo, ambos do Vale de S. Miguel, foi deliberado por unanimidade ce11ificar em 
conformidade com esta infonnação. 

------J>EDIDOS Dl! AJ>OIO --------------------------------------------------------------------------------------

------SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO- Festa de 
Natal/2015 - Pedido de Apoio: Presente o oficio n° 1/S.S., datado de 03111 /2015, do centro em títu
lo, dando conhecimento que aqueles serviços vão organizar no próximo dia 11 do mês de dezembro a 
festa de Natal de todos os trabalhadores desta câmara e seus familiares, solicitando, neste sentido, um 
apoio financeiro para a realização daquela festa, foi deliberado por unanimidade conceder um apoio 
financeiro igual ao concedido no ano anteiior. 

------ UKBAR FILMES- Curta Metragem "Campo de Víboras"- Apoio: Presente o pedido da firma 
em título solicitando apoio para a realização do filme Campo de Víboras, na localidade de Campo de 
Víboras, deste concelho, pela realizadora Cristele Meira e com a atriz Ana Padrão, constituindo para 
o efeito uma equipa de 30 pessoas, a levar a efeito no período de 26 de dezembro a 6 de janeiro pró
ximos, foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio de 2000,00 euros para alimentação e aloj a
mento, a pagar diretamente aos estabelecimentos sediados no concelho onde fique hospedada a equi
pa, e conceder, ainda, o apoio logístico de cedência de instalações para a realização de casting. 

------AÇriO SOCIAiS-----------------------------------------------------------------------------------------------

------ APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR: 
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--- 1 - Ensino superior - Presente os respetivos pedidos de apoio formulados nos tennos do Regu
lamento Municipal de Apoio aos E~·tudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, dos estudantes 
do ensino superior: 

- Marco Hipólito Jornalo Izeda, estudante do 2° ano do curso de Licenciatura em Biotecnolo
gia, do Instituto Po1itécnico de Bragança, foi deliberado nos tennos do n° 3 do artigo 3° do referido 
regulamento conceder apoio para pagamento das propinas, a pagar diretamente ao respetivo estabele
cimento de ensino. 

----- Relativamente aos processos dos estudantes: 

-Ana Sofia Pires Nora, estudante do 1.0 ano do curso de Licenciatura em Enfermagem, do 
Instituto Politécnico de Bragança, foi deliberado indeferir o pedido de apoio, nos termos do n. o 1, do 
artigo 7.0 do regulamento, por motivo de o rendimento per capita do agregado família ser superior à 
retribuição mínima mensal garantida, em vigor. 

--- 2 - Ensino secundário - Presente, também, os respetivos pedidos de apoio fommlados nos 
termos do mesmo regulamento, visando custear despesas de transpmie coletivo, material e livros 
escolares e alojamento em residência para estudantes, dos estudantes do ensino secundário: 

- Gilles Reis de Jesus, estudante do 11 o ano, no Agrupamento de Escolas Miguel Torga de 
Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio no valor de 150,00 euros, 
por período, para alojamento, livros e material escolar; 

- Carlos Manuel Pimentão da Veiga, estudante do 12° ano, no Agrupamento de Escolas Emí
dio Garcia de Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio no valor de 
150,00 euros, por período, para transporte, livros e material escolar; 

- Luís Filipe Martins Rodrigues, estudante do 1 O" ano do Ensino Secundário, do Agrupamento 
de Escolas de Emídio Garcia, em Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conce
der apoio para pagamento dos livros e material escolar, no valor de 250,00 euros; 

- Sara Miguel Gonçalves, estudante do 1 Ü0 ano do Ensino Secundário, do Agrupamento de 
Escolas de Miranda do Douro, foi deliberado, nos tennos daquele regulamento, conceder apoio para 
pagamento dos livros e material escolar, no valor de 250,00 euros; 

------ESTRATOS SOCIAIS DESFESFAVORECIDOS: 

------Manuel Alves Milão: Presente a infonnação no 77, de 1311112015, da Técnica Superior de Ser
viço Social, Ana Celeste Falcão, reportando a situação de degradação da habitação e o estado de 
debilidade tisica do munícipe em título, situação que originou o encaminhamento daquele para uma 
família de acolhimento em Mirandela. Referindo neste contexto que o Sr. Manuel solicitou apoio 
económico para o pagamento de transporte, em ambulância, para Mirandela, sendo esta uma situação 
de emergência social informa que estão reunidas as condições para prestar o apoio solicitado, nos 
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termos da alínea a) do n° 1 do artigo 1 do Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavoreci
dos, em vigor. 

------ Ponderado o teor da infonnação foi deliberado por unanimidade, nos tem1os regulamentares 
referidos, conceder o apoio do pagamento de transporte em ambulância da residência do referido 
munícipe, Argozelo, para Mirandela. 

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

------ASSOCIAÇÃO DAS TERMAS DE PORTUGAL- Adesão: Pelo Sr. Presidente da Câmara 
foi presente a tabela de quotas em vigor para associados da associação em título, explicando que, 
sendo esta câmara municipal possuidora de um balneário termal e visando esta entidade a promoção 
e o desenvolvimento técnico, económico e social do tennalísmo e das tennas portuguesas, é de todo 
o interesse que o município se associe a esta associação. 

------ Referiu neste sentido que a quota fixa de concessionário/titulares de balneários termas é de € 
65,00/mês, sendo a quota mínima para associados de 1200,00/ano, e a joia de inscrição de novos 
associados equivalente a um semestre de quota fixa. 

------ Foi deliberado por unanimidade aprovar a associação do município àquela associação e, nos 
termos da alínea b) do n° I do artigo 33° do Anexo I ao Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
submeter esta deliberação à apreciação da Assembleia Municipal. 

------JORNAL NORDESTE E RÁDIO BRIGANTIA - Publicação de Mensagens de Natal: Presente 
uma proposta da Pressnordeste propondo a publicação, nos meios de comunicação em título, de 
mensagens natalícias, na quadra de atal que se aproxima, foi deliberado por unanimidade, a exem
plos de anos anteriores, optar pela publicitação, durante quinze dias, de 3 spotsldia na rádio referida e 
e publicação de 'l;í de página a cores no jornal referido, pelo valor total de 250,00 euros. 

------ASSOCIAÇÃO CHARNECA CLUB TT - Passeio TT - Pedido de Autorização: Foi presente a 
informação 016/SSGE, data do dia 10111 /20 15, do Técnico Superior António A. Lopes Coelho, rela
tiva ao pedido de autorização da associação em título para realização de um passeio todo-o-terreno a 
realizar no próximo dia 21 do mês em curso, com início e término em Vimioso, com passagem pelas 
localidades de Vila Chã, Caçarelhos, Mora, Uva e Vale de Algoso, infonnando que o processo se 
encontra devidamente instruído, face ao que a lei dispõe, foi deliberado autorizar a realização do pas
seio. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dez horas e cinquenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos 
do artigo 57°, do Anexo I, da Lei n. 0 75/201 3, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros 
presentes e, de acordo com a parte final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os pre
sentes. 

Reuniiio Ordinária de 17 - 11- 2015 



Fl.08 

CÂMARA DE VIMIOSO 

------ 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 seja assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 

--

Reunião Ordinária de 17 - 11- 2015 


