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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATAN° 30 

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

------ Aos vinte e nove dias um do mês dezembro do ano dois mil e quinze, pelas dez horas, na sala 
de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores, António 
Augusto Torrão Vaz, Heleno da Costa Simões e Licínio Ramos Martins, respetivamente Vice-presi
sidente, que presidiu, e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido o 
Senhor Presidente, António Jorge Fidalgo Martins, por motivo de férias, e o Senhor Vereador 
Adriano Augusto Gonçalves Prada, por motivo de doença, comigo, António Alberto Lopes Coelho, 
Técnico Superior, desta câmara, teve lugar a reunião referida. 

------ À hora indicada o senhor Vice-presidente declarou aberta a reunião. 

------ORDEM DO DIA 

------REGULAMENTOS: 

------PROJETO DE REGULAMENTO DO BALNEÁRlO TERMAL DAS TERMAS DA TERRO
NHA - VIMIOSO -Apreciação pública: Pelo Sr. Vi ce-presidente da Câmara foi apresentado o pro
jeto de regulamento em título, infonnando da necessidade de promover a sua aprovação para que, de 
forma mais eficaz, se possa gerir a utilização do Balneário Tennal. 

------ Neste sentido propôs a sua aprovação e subsequente apreciação pública nos tem1os legalmente 
previstos. 

------Ponderada a proposta foi deliberado por unanimidade aprovar aquele regulamento, submetê-lo 
à apreciação pública de acordo com disposto nos a11igos 100.0 e 1 O 1.0 do Código do Procedimento 
Administrativo, e, concluído este ato, submetê-lo posteriormente à aprovação da Assembleia Muni
cipal. 

------ ~JJrl!A~~() J7IJVAJ\T<7~Il?A --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRlO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidades financeiras no valor de 1 67 1 293,35 euros. 

------PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO FINANCEIRO 2015: 
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------ MODIFICAÇÃO No 26- ALTERAÇÃO No 20: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 37 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------ MODIFICAÇÃO No 26- ALTERAÇÃO No 22: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 44 000,00 euros, correspondendo 8 000,00 euros a despesas correntes, e 
36 000,00 a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ EMPREITADAS E O BRAS PÚBLICAS ----------------------------------------------------------------

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

---Regeneração Urbana no Concelho- 2." Fase- Requal~ficação de Arruamento.\· em Algoso, 
Campo de Víboras e Serapicos - Auto de medição n° 2 de trabalhos nonnais, datado de 22/ 12/2015, 
no valor de 49 831 ,99 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------CAUÇÕES: 

------AUTOS DE VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES- DECRETO-LEI No 190/2012: 

------BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA E. N. 218 VIMIOSO-CAÇARELHOS (ESTRADA DA PONTE DO 
CABO): Presente o auto de vistoria, da respetiva comissão nomeada para o efeito, datado do dia 
dezasseis do mês em curso, relativo à verificação dos trabalhos da obra em título, o qual conclui, que 
verificados os trabalhos conclui que estes se encontram sem defeitos aparentes, podendo nos tennos 
do artigo 3° do Decreto-Lei n" 190/2012, considerando que decorreram dois anos sobre a receção pro
visória e tendo sido libertados 30% das cauções respeitante ao primeiro ano após a receção proviso
ria, pode proceder-se à libetiação de 30% da caução referente ao segundo ano, foi deliberado por 
unanimidade proceder a liberação de 30% das cauções, respeitante ao decurso do segundo ano após a 
receção provisória. 

------ AQUI SI ÇÃ O DE BENS E SERVIÇOS ------------------------------------------------------------------

------ PRESTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONEXOS AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMEN
TO DA AGENDA CULTURAL- ANO 2016- Adjudicação: Presente o projeto de decisão do júri do 
procedimento em título, que conclui que tendo sido apresentada uma única proposta do único concor
rente convidado, a firma Fulcral Ideias, Lda., no valor de 24 000,00 euros, propondo a sua admissão 
para efeitos de celebração de contrato, posto que cumpre os requisitos estipulados no caderno de 
encargos, foi deliberado por unanimidade adjudicar os serviços em causa ao conconente referido, 
por aquele valor, de acordo com a sua proposta. 
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------CONTRA TVALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS--------------------------------------------------

------ AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO DO ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE 
AMBIENTAL DO APROVEITAMETO HIDROAGRICOLA DE SANTULHÃO- Apresentação do 
Estudo Prévio e Estudo de Pré-viabilidade Económica: Presente a informação 26-GTF, data de 
28112/2015, dos responsáveis Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves e Vítor Filipe Afonso Ventura 
infonnando que, em 17112/21 05, foram apresentados os documentos em título e, subsequentemente, 
em 28 do mesmo mês foi apresentada a fatura, do valor de 36 235,80 euros, respeitante à entrega 
daqueles documentos, esclarecendo que o Estudo Prévio deveria ter sido realizado no prazo de 45 
após a contratualização, prazo que foi ultrapassado, situação que poderá dar origem à aplicação de 
uma pena pecuniáiia nos termos da alínea a) do n° 1 da cláusula sa do caderno de encargos. 

------ Informa, ainda, que, nos tennos da Clausula 14a do Caderno de Encargos, as faturas só devem 
ser emitidas após o vencimento da obrigação e comunicação, por pmie desta câmara, da aprovação 
daqueles documentos. 

------ Ponderado teor da infonnação, tendo em conta que o Estudo Prévio e o Estudo de Pré-viabilidade 
Económica foram, efetivamente, entregues foi deliberado por unanimidade aprová-los e, consequen
temente, proceder ao pagamento da respetiva fatura. 

------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 outubro de 
2015 a 20 de novembro de 2015: Foi presente a informação n.0 149, datada do dia dezassete do mês 
corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em 
epígrafe, emitido pela adjudicatáiia do referido serviço, a finna A. G.S., reportando que, de acordo 
com os dados apresentados, nos tetmos da fórmula aplicável e face à taxa efetiva de cobranças, que 
se cifi:ou na ordem de 93,95%, o valor a pagar corresponde, efetivamente, sem qualquer penalização, 
ao valor faturado de 3806,79 euros. 

------ Esclarece-se neste contexto que, considerando que embora a AGS não tivesse realizado o total 
das cobranças, o que corresponderia a I 00% do serviço, só não atingiu esta percentagem ou próxima 
desta, por motivos de procedimentos de pagamento diverso utilizado por parte de alguns consumido
res que preferem utilizar outras formas de pagamento que não à AGS, não se tratando, propriamente, 
de falta de prestação do serviço. 

------ Ponderado o teor da informação 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. 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao 
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mês outubro/2015 e fatura n° 5670107414: Presente a infonnação n" 150, datada do dia dezassete 
do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relató
rio 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 anom1al, foi deliberado por unanimidade 
aprovar o relatório e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 15 197,38 euros. 

------SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Fatura no 2015/532, referen
te ao mês de novembro de 2015, no valor de 20 586,78 euros: Analisada a infonnação no 522, 
datada do dia dezassete do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira 
Pinto e pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, relativa à fonna de prestação de serviços 
de limpeza de an-uamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualiza
dos pela Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano à firma Resíduos do 
Nordeste, EIM, reportando a fom1a de prestação destes serviços, respeitantes ao período faturado, as 
diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente executados e os contabilizados na fatura apre
sentada, que se traduzem numa discrepância da faturação, a mais, nos seguintes itens: 

1 - Remoção de R. S. U - 488,81 euros; 
6.5- Lavagem de Arruamentos- 389,47 euros, 

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

------ P A T RIM Ó NI O MUNI CI P A L ----------------------------------------------------------------------------

------AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS: 

------ PRÉDIOS URBANOS SITOS EM VIMIOSO: O Sr. Vice-presidente infonnou que, na sequência 
de negociações, acordou com a Senhora Karine Melodie Fetreira Rodrigues Lima, solteira, maior, 
titular do NIF 26234726, residente em 1566 Chemin de Mayotte, 40600 Biscm·osse, em França, a 
aquisição, para o município de Vimioso, dos prédios inscritos na Matriz Predial Urbana da Freguesia 
de Vimioso sob os artigos 552, 555 e 556, sitos na Rua da Malhada, em Vimioso, todos descritos 
em nome da referida proprietária na Conservatória de Registo Predial de Vimioso sob os números 
respetivos de 1293/20040430, 1276/20031212 e 926119990906, com as áreas respetivas de 116,00, 
25,77 e 114,00 metros quadrados, pelos preços respetivamente de € 16 500,00, € 2500,00 e € 16 
500,00. 

------Neste contexto infonnou que os prédios se situmn junto à Igreja Matriz de Vimioso e se encon
tram em fase de degradação, sendo a aquisição especialmente motivada pela necessidade de requali
ficação daquela zona central da vila. Situação já prevista na Delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana - AR U, recentemente aprovada por esta câmara, em oito de setembro do ano em curso. 

------ Neste sentido propôs a aprovação destas aquisições pelos preços referidos. 
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------ Ponderada a proposta do Sr. Vice-presidente foi deliberado por unanimidade aprovar a aquisi
ção dos identificados prédios pelos preços referidos. 

------ }1~1)[1)()~ L>~ ~}J()l() --------------------------------------------------------------------------------------

------APOIOS FINANCEIROS: 

------ CENTRO DE GESTÃO DE EMPRESAS AGRÍCOLAS VIMIOSENSE: Presente um pedido da 
entidade em título, datado e 16 do mês em curso, solicitando um apoio financeiro de 6000,00 euros, 
argumentando aumento das despesas correntes face às quotas dos associados, bem como os custos 
com o pessoal e o recurso a aquisição de serviços especializados, foi deliberado por unanimidade 
conceder um apoio do valor de 4000,00 euros, igual ao concedido no ano anterior. 

C()NTR~T()~ ~MJJR~G() IN~~RÇÃ() L>() l.~.F.P. - IN~TITUT() 1>~ ~MPR~G() ~ 

~()RM/fÇÃ() J>R()~J~~l()N/f~ -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Guilhermiua Anjos Xardo, Carla Sofia Santos Gonçalves, Sónia Madalena Correia 
Rodrigues, Margarida da Trindade Geraldes Pera, Sílvia Ramos Pires, Cláudia Oliveira Lopes 
Marques: Foi presente a infom1ação rera 54/DDEC, datada do dia 23 do mês corrente, do Chefe da 
Divisão Económica, Social e Cultural, informando que no âmbito da candidatura no 948899, apresen
tada por esta câmara no IEFP de Bragança, foram aprovados os contratos em título, com o número de 
processo n. 0238/CEI +/15, que respeitam aos candidatos em epígrafe. 

------ Informa ainda que a celebração destes contratos se preveem para o petiodo de 12 meses, assu
mindo esta câmara as obrigações de pagamento dos encargos com celebração de contrato; bolsa, sub
sí 

dio de alimentação e de transpm1e e de seguro de acidente de trabalho, no total de 15 300,53 euros, 
solicitando, neste âmbito, autorização para a celebração dos respetivos contratos de trabalho e pro
moção dos diversos atos a estes inerentes. 

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

------ A TI V IDADES DIVERSAS: 

----- 111 ENCONTRO DE CANTARES DOS REIS: Presente a infom1ação ree DDES/055, data de 
hoje, do Chefe da Divisão Económico, Social e Cultural, Paulo Brás, infonnando que deconerá no 
dia 1 O do próximo mês de janeiro, no Pavilhão Multiusos, a atividade em título, com celebração de 
missa solene, participação do Centro Sócio Cultural, das Freguesias e das IPSS 's do concelho, solici-
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tando autorização para desenvolver esta atividade e para a realização dos gastos necessários à organi
zação. 

------ Em face desta informação foi deliberado por unanimidade aprovar aquela ação e assumir os 
gastos com a sua organização. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Vice-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 
tennos do miigo 57", do Anexo I, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos 
membros presentes e, de acordo com a parte final desta nonna 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-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 

- ... / ~ ..._. .,.. -77"''-'::z.-.-~ ......... E!!"!....-: ~ 
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