
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia doze de janeiro do 
ano dois mil e dezasseis. 

------ Aos doze dias do mês janeiro do ano dois mil e dezasseis, 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, Licínio Ramos Martins e Adriano Augusto Gonçalves Prada, 
respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido o 
Sr. Vereador Heleno da Costa Simões, por motivos de serviço inadiável, falta que foi justificada, 
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 

------ COMEMORAÇÕES DO 500° ANIVERSÁRIO DO FORAL MANUELINO DA VILA DE 
VIMIOSO- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi dado conhecimento que o município vai promover, no 
dia 5 de março do ano em curso, as comemorações do 500° aniversário da atribuição do Foral à Vila a 
Vimioso. 

------ Neste sentido propôs que, apesar de ainda não ser público o programa das atividades a desen
volver, mas que será feito oportunamente, sejam por esta câmara autorizadas as despesas inerentes às 
ações a desenvolver no âmbito daquelas comemorações. 

------Foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Sr. Presidente. 

------AUDITORIA À AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS PARA 
2016 - ERSAR: Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente o relatório e o parecer sobre o taritãrio 
dos serviços de abastecimento e saneamento emitido pela Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos - ERSAR, datado de dezasseis de dezembro de 2016, elaborado ao abtigo da Lei n° 
10/2014 e artigo 21° da Lei n° 73/2013. 

------ Leu, daquele relató1io, o teor dos pontos l.Análise, e 2. Conclusões e recomendaçc>es, que a 
seguir se transcrevem: 

"l.A11á/ise 

• Resumo dos indicadores 
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o Investimento 

F1.02 

A CM de Vimioso não apresentou qualquer valor relativo a investimento realizado em 2014 
nem uma projeção de investimento a realizar nos anos de 2015 a 2018. 

o Estrutura tarifária 

Conformidade com a Recomendação Tarifária 

Relativamente aos serviços de abastecimento e de saneamento, os tar{lários propostos para 
2016 pela CM de Vimioso mio apresentam alteraçties de estruturu .fàce ao ano anterior, pelo 
que se mantêm o incumprimento das recomendações da ERSAR, designudamente nos seguintes 
pontos: 

o Tar({as não aprovados com quatro casa decimais e para cada período de trinta dias, 
sendo antes definidas por mês; 

o As tar~fas fixas devem ser devidas em função do intervalo temporal oNeto de fatura
çtío (e não.faturadas ao mês); 

o Não é aplicada uma tar(fa fixa única aos utilizadores domésticos dos serviço de abas
tecimento cujo contador tenha um diâmetro nominal igual ou il?ferior a 25mm; 

o As tar[tàs do serviço de abastecimento não espelham a existência de d(ferenciação 
entre utilizadores domésticos e não doméstico, na medida em que apresentam os 
mesmo valores para intervalo de calibre do contador; 

o O número e amplitude de escalàes de consumo da tar(fà variável não estão de acordo 
com a Recomendação Tarffária; 

o Os tar[tarios apresentam d(ferenciaçties entre os utilizadores não-domésticos (estado, 
consumo industrial e comercial, pessoas coletivas de direito público); 

o A tarifà variável aplicável ao consumo industrial e comercial é definida através de 
escalões de consumo, não sendo linear, nem no caso do serviço de abastecimento, de 
valor igual ao 3" escalão de consumo da tar~fa variável aplicável aos utilizadores 
domésticos; 

o São cobradas tar~fas autónomas por atividades inerentes à prestação do serviço (colo
cação de contador de ramais com extensão i11f'erir a 20 m), limitando deste modo o 
acesso ao serviço; 

o Não existe previsão de tar({ário para famílias numerosas. 
Apesar de não ter sido apresentado qualquer valor que indicie a existência de tarifários 
sociais para utilizadores domésticos e não-domésticos, o regulamento dos serviços de 
abastecimento e de saneamento prevê a existência de reduções no pagamento de tar(fas 
(ainda que a sua aplicação seja realizada de forma casuística e os critérios de seleção, 
bem como os benefícios decorrentes, não se encontrem concretamente definido~). 
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No entanto, ver((ica-se que as reduções não vào ao encontro das recomendações da ER
SAR a re!>peito dos tar({ários sociais: isto é, não existe isenção da tar(fa .fixa para os uti
lizadores domésticos em situação de carência económica comprovada perante o sistema 
de segurança social e, no caso dos utilizadores não-domésticos, não são aplicadas as ta
r{fàs fixas e variáveis previstas para os utilizadores domésticos às pessoas coletivas de 
declarada utilidade pública. 

2. Conclusões e recomendações 

Face ao exposto, a ERSAR é de parecer que os tar({ários propostos para 20I6 para os serviços 
de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais não acautelam princípiosfim
dmnentais da prestação dos serviços de águas e residuos1

, nomeadamente aspetos de sustenta
bilidade, c011(orme se detalha a seguir: 

• O grau de cobertura total de custos é insati.~(atório para ambos os serviços e nern os custos 
de e::~.ploraçào são assegurados pelos proveitos totais; 

• As estruturas tar((árias propostas para os serviços de abastecimento e saneamento apre
sentam descm~(ormidades com a recomendação Tar((ária. 

Assim, recomenda-se o seguinte: 

• A CM de Vimioso deve promover a melhoria do grau de cobertura de custos totais, em 
cenário de eficiência produtiva, e elaborar um plano de correção gradual e consistente 
deste indicador, deforma a assegurar a sustentabilidade dos serviços, sem no entanto com
prometer o nivef de acessibilidade económica; 

• As estruturas tarifárias propostas para os serviços de abastecimento e saneamento devem 
ser corrigidas no sentido de garantir a sua COJ1(ormidade com a Recomendação Tar((ária; 

• A atualização do regulamento dos serviços de abastecimento e saneamento, adaptando-o, 
designadamente, ao decreto Lei n" I94/2009 de 20 de agosto, em cumprimento do artigo 
80" deste diploma. 

Alerta-se que a adoção de estruturas tar[{árias está condicionada à revisão dos respetivos 
regulamentos municipais dos serviços. Para o efeito, recomenda-se que a utilização das 
minutas disponibilizadas para o efeito pela ERSAR no seu Portal. 

Saliente-se ainda que, nos termos do n"8 do artigo II" do Decreto-Lei n" I94/2009, as deci
sões das entidades titulares que sejam descmiformes às recomendações da ERSAR ou aos 
pareceres da ERSAR devem ser acompanhadas da fundamentação dessa opção na respetiva 
deliberação. 

Mais se i11(orma que o tar((ário aprovado, acompanhado da respetiva deliberação municipal, 
deve ser submetido em "Tar(lários ao utilizadorjinal" do módulo de regulação económica no 
Portal da ERSAR, até I5 dias após a sua aprovação, nos termos do n" 3 do artigo II 0-A do 
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Decreto-Lei n" 19412009. 

Por último. a ERSAR reitera a sua di,\ponibilidade para prestar os esclarecimentos ou apoio 
considerados necessários. " 

------ Considerando a especificidade da matéria em causa. Considerando o teor do antepenúltimo pa
rágrafo do relató1io, na pmie em que refere: " ... nos termos do 11° 8 do artigo 11" do Decreto-Lei n" 
194/2009, as decisões das entidades titulares que sejam descOI!{ormes às recomendações da ERSAR ou 
aos pareceres da ERSAR devem ser acompanhadas da .fimdamentaçc"io dessa opção na re.~petiva delibera
ção. ". Considerando que, nestes termos, a câmara deve fundamentar, em deliberação, as decisões 
desconformes às recomendações da entidade auditora, constantes do relatório vindo de analisar, no 
sentido de as acatar ou manter, foi deliberado por unanimidade solicitar informação específica sobre 
esta matéria ao técnico responsável pelos serviços de abastecimento e de saneamento, o Técnico Su
perior, Manuel Miranda Ferreira Pinto. 

------~Jjrlf.4~~() ~I!V.4!V~~lll!í --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de on
tem, verificou-se existir um total de disponibilidades financeiras no valor de 1 504 252,73 euros. 

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

------ MODIFICAÇÃO N° 1 - ALTERAÇÃO N° 1: Presente a modificação/alteração ao orçamento da 
receita do valor total de 3000,00 euros, conespondendo a receitas de capital, foi deliberado por una
nimidade aprová-la. 

------ MODIFICAÇÃO N° 2 -ALTERAÇÃO No 2: Presente a modificação/alteração ao orçamento da 
receita do valor total de 260 009,00 euros, correspondendo a receitas de capital, foi deliberado por 
unanimidade aprová-la. 

------ MODIFICAÇÃO N° 1 - ALTERAÇÃO N° 1: Presente a modificação/alteração ao orçamento da 
despesa do valor total de 182 500,00 euros, cmrespondendo a despesas conentes, foi deliberado por 
unanimidade aprová-la. 

------UTILIZAÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DE 2015 PARA CÁLCULO DE FUNDOS DISPO
NÍVEIS: Presente a informação n.0 02/DAF, da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, So
lange Delgado, datada do dia 4 do mês em curso, relativa ao assunto em título, infonnando que a Lei 
no 8/2012, de 21102, LCPA, enumera na alínea f) do seu artigo 3.0 as verbas consideradas para deter
minação dos fundos disponíveis consideradas para o período de três meses, detenninando que os fun
dos disponíveis são as verbas disponíveis a muito curto prazo, quando aplicável e desde que não te
nham sido comprometidos ou gastos. 

------ No mesmo contexto, refere que a alínea a) do n° 3 do artigo 5.0 do Decreto-Lei n° 127/2012, de 
21 /06, determina que integram ainda os fundos disponíveis, os saldos transitados do ano anterior cuja 
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utilização tenha sido autorizada nos tennos da legislação em vigor. E, no que se refere à utilização 
do saldo de gerência dos fundos disponíveis, o entendimento da DGAL constante do manual de apoio 
à aplicação LCP A, para administração local é de que o saldo de gerência de operações orçamentais 
do ano anterior pode ser utilizado para cálculo dos fundos di!>poníveis, ao abrigo do previsto na alí
nea a) do n" 3 do artigo 5" do D. L. 127/2012, e tendo em conta a espec~ficidade no que se refere à 
utilização na administração local, encontrando-se esta receita disponível para utilização a muito 
curto prazo, sendo esta utilização muito distinta da integração do saldo de gerência no orçamento 
que ocorre após aprovação de contas. 

------ Complementannente, ao exposto importa referir o que o Plano O.ficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais, determina que .. na classe O reg;stam-se apenas os movimentos correspondente à 
aprovação do orçamento, às mod{ficações introduzidas, designadamente a utilização de saldo de ge
rênóa. depois de dev;damente aprovado o mapa ·:fluxos de caixa ·· da gerência anterior .. 

------ Conclui, assim, que do entendimento da DGAL com o dete1minado pelo POCAL, que a utiliza
ção do Saldo de Gerência no cálculo dos Fundos Disponíveis de janeiro deverá ser precedida da 
aprovação, pelo órgão executivo, do mapa de fluxos de caixa, onde se encontra expresso o saldo de 
gerência de operações orçamentais no montante de 1 494 583,58 euros. E, que sendo o mapa de flu
xos de caixa um documento integrante dos documentos de prestação de contas, compete à Câmara 
Municipal, nos tennos da alínea i) do n° 1 do artigo 33" da Lei n" 75/2013, de 12/09, a sua aprovação 
e submissão à apreciação e votação do órgão deliberativo, a Assembleia Municipal, conjuntamente 
com os demais documentos que constituem a conta de gerência do ano 2015. 

------ Assim, propõe que se autorize a utilização do saldo de gerência do ano 2015 do valor referido 
para o cálculo dos fundos disponíveis do mês em curso. 

------ Ponderado o teor da infom1ação foi deliberado por unanimidade, de acordo com as normas in
terpretadas, utilizar o saldo de gerência do ano anterior referido para o cálculo dos fundos disponí
veis do mês em curso. 

------REGRAS APLICÁVEIS À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS E AOS PAGAMENTOS EM 
ATRASO - LEI N° 8/2012: Presente a informação n.0 005/DAF, da Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, Solange Delgado, dando cumprimento ao disposto no n° 1 do artigo 5" da lei em epígra
fe, apresentado neste sentido as declarações dos compromissos plurianuais e dos recebimentos e pa
gamentos em atraso existentes a 31 de dezembro do ano anterior, declarações que no caso da admi
nistração local devem, nos termos do n" 2 da mesma disposição legal , ser presentes aos órgãos muni
cipais, foi deliberado tomar conhecimento do teor daquelas declarações e neste sentido remete-las à 
Assembleia Municipal em próxima sessão deste órgão. 

------ CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANEIO: Presente a infonnação n." 
01 /DAF, de 04/01 /2016, subscrita pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Solange Del
gado, infonnando sobre a necessidade de constituir um fundo de maneio no valor de 9960,00 euros, 
para o ano de 2016, da sua fonna legal e normas de procedimento a respeitar, foi deliberado por una
nimidade aprovar a sua constituição de acordo com o expresso na citada informação e nomear res-

Reunião Ordinária de 12 - O I - 2016 



.J~ F1.06 

;1?-' ~~\,;,_ ~ 
VIMIOSO CÂMARA MUNICIPAL DE 

ponsável do mesmo a autora da infonnação e, na sua ausência, os Técnicos Superiores, Lídia Clistina 
Rodrigues Diz Ma1iins ou António Emílio Martins. 

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

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

------CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE VIMIOSO -la FASE- PAVIMEN
TAÇÕES NA SEDE DO CONCELHO: Presente o auto de vistoria, da respetiva comissão nomeada 
para o efeito, datado do dia nove do mês findo, relativo à verificação dos trabalhos da obra em título, 
o qual conclui que, aparentemente, não se verificam defeitos ou deficiências, pelo que a obra pode 
considerar-se bem executada. 

------ Conclui que tendo deconido cinco anos desde a receção provisória, terá o empreiteiro, a firma 
Topbet, S.A., direito, nos tennos do Decreto-Lei n° 190/2012, à libertação da totalidade da caução 
prestada no âmbito da realização da obra. 

------ Face ao teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade liberar a totalidade da caução 
em vigor. 

------BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DAS TRÊS MARRAS- la FASE- TROÇO FRONTEIRA
AVELANOSO: Presente o auto de vistoria, da respetiva comissão nomeada para o efeito, datado do 
dia nove do mês findo, relativo à verificação dos trabalhos da obra em título, o qual conclui que, apa
rentemente, não se verificam defeitos ou deficiências, pelo que a obra pode considerar-se bem exe
cutada. 

------ Conclui que tendo decoiTido cinco anos desde a receção provisória, terá o empreiteiro, a finna 
Tophet, S. A., direito, nos tennos do Decreto-Lei n° 190/2012, à libertação da totalidade da caução 
prestada no âmbito da realização da obra. 

------ Face ao teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade liberar a totalidade da caução 
em v1gor. 

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

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇAS DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO- Adjudicação: Presente o relatório final elabora
do ao abrigo do artigo 148° do CCP, relativo ao concurso público em título, o qual conclui pela or
denação dos concoiTentes, sendo, de entre aqueles, classificado em primeiro, a AGS - Administração 
e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A., com a proposta no valor de € 105 517,44, foi deliberado 
por unanimidade adjudicar os serviços em causa, pelo valor proposto, ao concoiTente referido. 
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------ A QUISI ÇÃ O DE BENS E SER VIÇOS ------------------------------------------------------------------

------MINUTAS DE CONTRATOS: 

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

-"Fornecimento da Agenda Cultural - ano 2016",foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

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

-----EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO: Revisão de preços: Presente a informação 
n° 05, datada do dia 06/0112016, do técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, relativa à revi
são de preços da prestação dos serviços em título, apresentando, em documento anexo, os mapas do 
cálculo da revisão de preços dos serviços em título no valor de € 1 O 656,63, igual à apresentada pela 
firma prestadora daquele serviço, a finna AGS, S.A., foi deliberado por unanimidade aprovar estare
visão e promover o respetivo pagamento. 

------EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESÍ
DUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO: Revisão de preços: Presente a infom1ação n° 06, datada do 
dia 06/01 /2016, do técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa à revisão de preços da 
prestação dos serviços em título, apresentando em documento anexo os mapas do cálculo da revisão 
de preços dos serviços em título no valor de € 14 605,39, igual à apresentada pela firma prestadora 
daquele serviço, a firma AGS, S.A., foi deliberado por unanimidade aprovar esta revisão e promover 
o respetivo pagamento. 

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de novembro de 
2015 a 20 de dezembro de 2015: Foi presente a informação n.0 07, datada do dia sete do mês conen
te, subsctita pelo Técnico Supetior, Manuel Miranda FetTeira Pinto, referente ao relatório em epígra
fe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma A. G.S., repmtando 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 89,60%, o valor a pagar conesponde, efetivamente, sem qualquer penalização, ao valor 
faturado de 3721,59 euros. 

------ Esclarece-se neste contexto que, considerando que embora a AGS não tivesse realizado o total 
das cobranças, o que COITesponderia a 100% 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 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 tàtura referente ao período em causa. 
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---~~~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 ET AR'S COMPAC
TAS E 14 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS: Relatório de exploração referente ao mês novembro/2015 
e fatura no 5670107519: Presente a informação n.0 08, datada do dia sete do mês corrente, subscrita 
pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao relatório em epígrafe, emitido pela 
prestadora do referido serviço, a finna A. G.S., repmiando que o senriço foi prestado com regularida
de, nada havendo a relevar de anonnal, 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 re
ferente ao mês novembro/2015 e fatura no 5670107518: Presente a infom1ação n.0 3/2016, datada 
do dia cinco do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, rela
tiva 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 anonnal, foi deliberado por 
unanimidade aprovar os serviços a que aquele relatório se reporta e proceder ao pagamento da respe
tiva fàtura no valor de 3537,97 euros. 

------ Infonna ainda neste contexto, que este é o último relatório e fatura que se reportam ao contrato 
16/2013. Um novo contrato, já visado pelo T1ibunal de Contas, entrou em vigor em um de janeiro 
corrente. 

---~--ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO----------------~~~-----~---~------------~~~~ 

--~~-~DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

---~~- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi infonnado o executivo que, no âmbito da delegação das 
competências que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, em reunião ordiná1ia realizada no dia 
22 de outubro de 2013, ao abrigo do n.0 1 do artigo 34.0 do Anexo I da Lei n.0 75/2013, de 12 de se
tembro, deferiu o seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística: 

~ José António Oliveira Faria- Autorização de alteração de utilização de habitação para habi
tação e estabelecimento de pastelaria e casa de chá, sita no bairro de S. Sebastião, n. 0 10, em Vimio
so, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

-~~~-- MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A.: Presente a informação n° 11, datada 
do dia 8 do mês em curso, do Técnico Superior Orlando Marcos Moscoso, reativa ao pedido da 
MEO para a realização de trabalhos de instalação de fibra ótica em diversos locais; edificios do Mu
nicípio de Vimioso, solicitando autmização para executar aqueles trabalhos. Pedido de autorização 
que classifica como prefigurando o procedimento necessário de comunicação prévia. 
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------ Neste sentido infonna, que o procedimento obedece ao disposto nos miigos 35° a 36°-A do 
RJUE, e dada a especificidade da obra ao estipulado noa artigos 7°, 8° e 12° Decreto-Lei no 123/2009, 
alterado pela Decreto-Lei n° 258/2009, verificando que, no âmbito do RJUE a presente comunicação 
prévia não se encontra instruída com o tenno de responsabilidade do autor do projeto, como se impõe 
no n° 4 do artigo 9° daquele regime, e, relativamente às infraestruturas a instalar não foi possível ve
rificar se as redes existentes nos locais da obra compmimn a ligação pretendida, motivo este que po
deria levar esta câmara municipal à rejeição da obra. 

------Neste contexto informa ainda que no caso de serem permitidos os trabalhos, nos termos do mii
go 8° do Decreto-Lei n° 258/2009 a requerente deverá proceder à reposição dos pavimentos e à repa
ração de infraestruturas existentes nos locais. Devendo no caso da ligação ao Recinto da Feira do Ga
do ser ouvida a Infraestruturas de Portugal, em virtude da via de circulação estar sob a jurisdição des
ta entidade. 

------ Ainda no que respeita ao Decreto-Lei n" 258/2009, ao disposto no artigo 12°, informa que de
verá a câmara deliberar se é devido pagamento de taxa por utilização de aproveitamento do domínio 
público ou optar por não cobrar qualquer taxa. 

------ Face ao teor da infonnação foi deliberado por unanimidade autorizar a execução dos trabalhos 
com isenção de taxas, garantindo a reposição dos pavimentos na situação em que atualmente se en
contram. 

------CERTIDÕES DE IDADE DE PRÉDIOS: 

------Maria Judite Pires, Cabeça de casal da herança de João Baptista Fernandes: Presente um 
pedido da munícipe em título, solicitando, na referida qualidade, que lhe seja certificado que o prédio 
urbano inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia de Matela, sob o artigo 1851 pertencente à 
herança referida, sito no lugar da Un·eira, daquela freguesia, foi construído antes de 1991 , e que, nes
ta data, não necessitava de licença de utilização. 

------Analisada neste contexto a informação 09, data do dia sete do mês em curso, do Técnico Supe
rior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, na qual se confirma que, as técnicas construtivas, verificadas 
naquele prédio, indicam que o mesmo teria sido construído na data indicada, confirmação que tam
bém foi feita pela junta de freguesia, embora o prédio tivesse sido objeto de obras mais recentes ao 
nível da cobertura, acabamentos e pinturas. 

------Foi deliberado por unanimidade certificar de acordo com esta infotmação. 

------ Aníbal Alves do Rosário: Presente um pedido do munícipe referido, no qual solicita que lhe 
seja certificado que o prédio, que identifica em planta anexa ao seu pedido, que declara como omisso 
na Matriz Predial Urbana daquela freguesia e sito no lugar das Chãs da Freguesia de Santulhão, foi 
construído antes de 1981 , e que, naquela data, não necessitava de licença de utilização. 
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------- Analisada neste contexto a infonnação 09, data do dia sete do mês em curso, do Técnico Supe
rior Manuel Miranda Ferreira Pinto, na qual se confinna que, em face dos elementos construtivos ve
rificados no local , que eram usuais nas décadas de 50 e 60, e por declaração de populares, o prédio 
( cun-iça) já existiria no local, há pelo menos 50 anos, foi deliberado certificar de acordo com esta in
formação. 

------ J>~l)[l)()~ 1)~ ffjO()[l) --------------------------------------------------------------------------------------

-----APOIOS FINANCEIROS: 

------ GffRL>~N F/LM~- Produção do Filme " O HOMEN DE TRAS-OS-MONTES " - Apoio: Presente 
o pedido da firma em título solicitando apoio logístico, alojamento e alimentação para a realização do 
filme ··o HOMEN DE TRJÍS-OS-MONTES '·, na área do concelho, durante o mês de março do ano 
em curso, reunindo para o efeito uma equipa constituída por 32 pessoas, foi deliberado por unani
midade atribuir um apoio até 2000,00 euros para alimentação e alojamento da equipa, em estabele
cimentos situados na área do concelho. 

------ ASSOCIAÇÃO ULGUSELO : Presente um pedido da entidade em título, datado de 29 do mês 
findo, expondo que aquela associação vai promover a 4a edição da revista "IIgvselo", da qual consta
rão artigos relativos ao Auto da Paixão- uma versão de Argozelo; a Famílias de Argozelo - Aponta
mentos para uma monografia; e Vimioso - Apontamentos para uma monografia. Obra que rondará 
cerca de 950,00 euros, tendo já reunido 300,00 euros, mas faltando-lhe, ainda, 650,00 euros, solici
tando, apoio neste valor. 

------ Em face do exposto foi deliberado conceder um apoio pela aquisição de exemplares da edição 
no valor de 650,00 euros. 

------ 14~~() ~()(7/ffL -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- I - Ensino superior - Presente o pedido de apoio formulado nos tennos do Regulamento Muni
cipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, da estudante do ensino supe
n or: 

-fina Filipa Gonçalves Ventura, estudante do 2.0 ano do curso de Licenciatura em Direito, 
da Faculdade de Direito da Universidade do Pmio, foi deliberado indeferir o pedido de apoio, nos 
termos do n." 1, do a1iigo 7." do referido regulamento, em virtude do rendimento per capita do agre
gado familiar ser supe1ior à retribuição mínima mensal garantida, em vigor. 

--- 2 - Ensino secundário - Presentes, também, os pedidos de apoio fonnulados nos tennos do 
mesmo regulamento, visando custear despesas de transporte, material e livros escolares e aloj amento 
em residência para estudantes, dos seguintes estudantes do ensino secundário: 
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-Alexandre Daniel André Rodrigues, estudante do I" ano, do curso profissional de Técnico de 
Desenho Digital 3D, de nível IV, na Escola Profissional Prática Universal, em Bragança, foi delibe
rado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio no valor de 250,00 euros, por período; 

- Paula da Conceição Quina do Vale, estudante do 10° ano, no Agrupamento de Escolas Mi
guel Torga de Bragança, foi deliberado, nos tem10s daquele regulamento, conceder apoio no valor de 
250,00 euros, por período. 

------ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS: 

------APOIOS GERAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE: Presente a informação no 01, datada do dia 4 do mês 
em curso, da Técnica Superior de Serviço Social, Ana Falcão, expondo, sinteticamente, sobre as carências de 
ordem social verificadas na área do concelho, nomeadamente no âmbito da saúde no serviço de ação social, 
ale11ando para o cumprimento do disposto no artigo 1 (\ do Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfa
vorecidos, apelando para a prestação de apoios em medicamentos, apoio para utilização de transportes para 
instituições de saúde e apoio para aquisição de equipamentos. 

------ Neste contexto foi esclarecido pelo Sr. Vice-presidente que a infom1ação em apreço tem como objetivo 
garantir, no âmbito do Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, apoios no âmbito da aqui
sição de medicamentos e equipamentos e de disponibílização de transporte para unidades de saúde, a carencia
dos. 

------ Este tipo de apoios, explicou: - deverão ser, necessariamente, requeridos com base em prescrição médica 
e contemplarão apenas medicamentos, equipamentos e transportes de pequenos valores, que tenham caráter 
urgente e que, pela sua natureza, a disponibilização do apoio deva ser imediata com dispensa do procedimento 
fonnal que esta câmara vem adotando. 

------ Por outro lado o apoio atribuído nestas condições será pago diretamente à entidade que o preste. Concre
tamente, farmácias, nos casos de medicamentos e equipamentos, e bombeiros nos casos de transportes. Agili
zando-se, desta fonna, os procedimentos administrativos usuais e disponibiliza-se aos carenciados contempla
dos neste âmbito os apoios de que carecem. 

------ Ponderada a informação e as explicações do Sr. Vice-presidente, foi deliberado por unanimidade adotar 
procedimentos mais simplificados na atribuição de apoio a carenciados no âmbito da saúde, assegurando in
temamente, em cada processo, a devida fundamentação da carência social e justificação do apoio em concre
to. 

------ ()1J1fFt()~ AJ>()I()~ -----------------------------------------------------------------------------------------

------ APOIOS LOGÍSTICOS E FINANCEIROS: 

------ APEGA - Relatório Final do "Festival Sons e Ruralidades": Na sequência da reunião ordinária 
realizada no dia seis de outubro do ano anterior, foi apresentado, pela entidade em título, o relatório 
final da X Edição do Festival Sons e Ruralidades - 2015, organizado juntamente com este município, 
nas localidades de S. Joanico e Serapicos, nos dias I O ell do mês de outubro passado, foi deliberado 
por unanimidade aprovar o relatório e conceder o apoio no valor das faturas apresentadas. 
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------ ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS ALMOCREVES DE CARÇÃO - Publicação da Revista 
Almocreve- 2015: Presente o pedido de apoio datado do dia 29 de outubro do ano findo, da associa
ção em epígrafe, para publicação da 12.a edição da revista "Almocreve'' , foi deliberado por unanimi
dade apoiar a publicação em título, concedendo o apoio financeiro da impmiância de 700,00 euros. 

------NÚCLEO DA JUVEBOMBEIRO DE VIMIOSO DA A.H.B.V. DE VIMIOSO: Presente um pedi
do de apoio, datado do dia 04 do mês con-ente, subscrito pelo delegado da Juvebombeiro do Núcleo 
de Vimioso, solicitando a utilização do pavilhão multiusos e do gimnodesportivo da escola, para le
var a efeito um torneio de futebol de salão. Torneio a nível nacional que conta com a pmiicipação de 
equipas masculinas e femininas de corpos de bombeiros, foi deliberado por unanimidade autorizar a 
utilização dos espaços desportivos solicitados e apoiar a atividade com a atribuição de troféus . 

------ ATIVIDADES DIVERSAS: 

------ IX CONCURSO - DESFILE DE CARNAVAL INTERGERACIONAL - 2015: Presente a infor
mação n. 0 02116, datada do dia cinco do mês con-ente, da Técnica Superior, Ana Falcão, informando 
que se vai realizar o X Concurso!De!<.file de Carnaval Intergeracional- 2016, envolvendo a Câmara 
Municipal de Vimioso, o Agrupamento Ve1iical de Escolas e Instituições Particulares de Solidarie
dade Social do Concelho de Vimioso, a realizar no próximo dia cinco de fevereiro, propondo, assim, 
atribuir os seguintes prémios de participação: 

- Ensino Pré-escolar, I", 2" e 3" Ciclos - Prémio para os vencedores em material escolar; 
- Prémio de participação para todos os alunos; 
- Instituição I Lar participante - I 000,00 euros para cada Instituição I Lar participante; 
- Oferta de lanche/convívio. 

------ Considerando a importância cultural e recreativa desta atividade e o sucesso verificado em 
anos anteriores, foi deliberado por unanimidade patrocinar, integralmente, o evento. 

------ ()lJ1fR()51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------PROTOCOLOS: 

------PROTOCOLO PARA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO- ESCOLA SUPERIOR 
DE SAÚDE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA: Foi presente uma minuta do protoco
lo em título no qual se propõe a celebração de um protocolo entre a proponente Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de Bragança e esta câmara municipal, no âmbito do Dec. Lei no 
43/2014, com o objetivo de facultar a 3 alunos do curso técnico superior profissional em termalis
mo e bem-estar, daquela escola, um estágio de formação em contexto de trabalho, pelo peliodo de 
cinco meses. 

------Foi deliberado por unanimidade aprovar os termos daquele protocolo. 
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------ SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALGOSO - DENÚNCIA DE PROTOCOLO: Presente uma 
cm1a datada do dia quatro do mês em curso da entidade em título denunciando o acordo que tinha 
com esta câmara, relativo à prestação dos serviços de fisioterapia, foi deliberado aceitar aquela de
núncia. 

------ Considerando porém que os serviços de fisioterapia fornecidos por esta câmara à denunciante 
são contratualizados a entidade externa e que o contrato vigora pelo período de três anos com uma 
cm·ga horária contratada para a globalidade das IPS S 's do concelho, foi deliberado redistribuir a car
ga horária da entidade em título, a cargo desta câmara, pelos Centro Social e Paroquial de Carção e 
Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora das Dores de Argozelo, tendo em conta que o serviço 
contratualizado não pode ser diminuído. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por enceiTada a reunião 
pelas dez horas e trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos do ar
tigo 57°, do Anexo I, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros pre
sentes e, de acordo com a pm1e final desta nonna legal, vai também ser assinada por todos os presen
tes. 

------ 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. 

l 

..... --------------------------~ 
-----~-
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