CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

ATA No 027

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia dezasseis do mês
de dezembro do ano dois mil e catorze.
------ Aos dezasseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e catorze, 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, Heleno da Costa Simões, Licínio Ramos Martins e
Adriano Augusto Gonçalves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Técnico Superior desta câmara, teve
lugar a reunião referida.
------ À hora indicada o senhor presidente declarou aberta a reunião.

------ORDEM DO DIA
----- (}Jl(JAf() L)() ~l!J\Til:JfJ>J() -----------------------------------------------------------------------------------

------ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIO DA TERRA FRIA DO NORDESTE TRANSMONTANO----------------- CANDIDATURA APRESENTADA AO AVISO POVT-65-2014-88: Pelo Senhor Presidente da
Câmara foi apresentado o oficio n. 0 266-A/2014, da Associação de Municípios da Tena F1ia do Nordeste Transmontano, infom1ando que foi submetida uma candidatura ao Aviso de Concurso PlJVT-

65 - 2014- 88 do Eixo Prioritário II "Sistemas Ambientais e de J>revenção, (Jestão e ~ouitoriza
ção de Riscos", relativa à substituição de luminárias convencionais por luminárias de tecnologia
LED na iluminação pública, a que conesponde um investimento neste município no valor de
215 851,77 euros.
------ Neste sentido, atendendo a que o cofinanciamento a obter no caso da sua aprovação é de 85%,
solicita a transferência do valor de 32 377,76 euros, conespondente à contrapatiida nacional proporcional ao investimento a efetuar por esta câmara municipal.
------ Analisado o documento, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da aprovação desta candidatura e proceder à transferência da verba respeitante ao município.

------ RE(JlJJSA~EJ\TTlJ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Projeto de Regulamento de Apoio à Família (AAAF) e à Componente de Apoio à Família
(CAF): Presente a informação da Coordenadora Técnica, Zita Tecedor, infonnando que deconeu a
apreciação pública do projeto de regulamento em título sem que fosse apresentada qualquer sugestão,
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devendo, nesta sequência, ser aprovado como definitivo e submetido à apreciação e aprovação da
Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea g) do 11°1 do a1iigo 25° da Lei n° 75/2013,
de 12/09.
------ Face ao teor da informação em apreço foi deliberado por unanimidade aprovar a versão final
do dito regulamento e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal.

------ PR O TOCO LO DE COLABORAÇÃO -------------------------------------------------------------------

------ Universidade de Évora e Município de Vimioso - A tividades Relacionadas com o Património Cultural e o Desen volvimento: Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada uma minuta
do protocolo em título que tem como objeto estabelecer a cooperação entre as entidades outorgantes
no âmbito das atividades relacionadas com o património cultural e o desenvolvimento na forma de
proj eto, designado "Oficina da Cátedra UNESCO".
------ Neste contexto o Sr. Presidente esclareceu que tendo a Universidade de Évora o conhecimento
e a experiência na área de desenvolvimento e candidaturas de projetas nas áreas relacionad as com o
património cultural e desenvolvimento, podendo a sua colaboração com o Município de Vimioso
contribuir de forma significativa para a promoção daquelas áreas, em especial na elaboração de proj etas relacionados com o património cultural do concelho e, consequente, candidatura destes à
UNESCO.
------ Considerado o contributo que este protocolo pode importar para o concelho, foi deliberado por
unanimidade aprová-lo.

------ ~ITl!AÇA-0 1711\TAJ\TC~IRA ------------------------------------------------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraiia, datado de
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de I 562 785,66 euros.

------ PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014:
------ MODIFICAÇÃO N° 24- ALTERAÇÃO No 20: Presente a modificação/alteração em epígrafe no
valor de 36 500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la.

------ ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014:
------ MODIFICAÇÃO N° 24 - ALTERAÇÃO N° 20: Presente a modificação/alteração ao orçamento
da despesa do valor total de 61 500,00 euros, con·espondendo a despesas correntes, foi deliberado por
unanimidade aprová-la.
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------EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS---------------------------------------------------------------------AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e medição de trabalhos referentes às obras:

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura- Portas de Serapicos I Ediflcio de Serviço do Centro de Receção e Illterpretação - Auto de medição n<> 6 de trabalhos nmmais, datado de
12112/2014, no valor de 24 895,53 euros;

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura - Complexo do Burro Mirandês- Auto
de medição n<> 10 de trabalhos nmmais, datado de 15/ 12/2014, no valor de 34 196,73 euros;

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura- Porta da Terra Fria- Auto de medição
n° 1O de trabalhos nonnais, datado de 15/ 12/2014, no valor de 97 801,66 euros,

-- Beneficiação I Conservação/Reparação de Arruamentos Diversos no Concelho de Vimioso
- 1" Fase, Pavimentação de Arruamentos Diverso.\' em A ngueira - Auto de medição no 4, datado de
15112/2014, no valor de 3 766,78 euros;

-- Centro Interpretativo das Minas de Argozelo - Auto de medição n. 0 13 de trabalhos normais, datado de 15/12/2014, no valor de 3 7 728,3 7 euros,
foi deliberado por unanimidade aprová-los.

------ AUTOS DE VISTORIA PARA RECEÇÃO DE OBRAS:
------ RECEÇÃO DEFINITVA :

-Aquisição de Mobiliário Urbano e/ou Equipamento Urbano- Trabalhos Complementares
da Envolvente da Igreja Matriz de Vimioso- Presente o auto de receção definitiva desta empreitada,
apresentado pela respetiva comissão de vistoria nomeada para o efeito e representante da firma Santana e CA, S.A., empreiteiro da mesma, o qual conclui que examinados todos os trabalhos se verificou que a obra se encontra em condições de ser recebida definitivamente, foi deliberado aprovar este
auto e nesta sequência promover a libe1iação das garantias em vigor.

------ RECEÇÕES PROVISÓRIAS:

------ Presentes os autos de receção provisória das empreitadas:

-Beneficiação I Conservação de Caminhos- Estabilização de Emergência Após Incêndio;
- Requalificação da Rede Escolar - Melhoramentos 110 Agrupamento de Escolas,
apresentados pelas respetivas comissões de vistoria nomeadas para o efeito e respetivos representantes das firmas executantes, os quais concluem que, examinados os trabalhos respetivos daquelas
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obras, em ambas se verificou que os mesmos se encontram executados d e acordo com os respetivos
projetas e alterações aprovados, pelo que se encontram em condições de serem recebidas provisoriamente, foi deliberado aprová-los.

------CONTRA TAÇA-O DE BENS E SERVIÇOS:
------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NA FEIRA DE
ARTES, OFÍCIOS E SABORES 2014- Parecer prévio vinculativo (Lei ll 0 83-C/2013, L.O.E./2014,
artigo 73j: Presente a informação n° 042/DDES, de 10/ 12/2014 do Chefe da Divisão Económico,
Social e Cultural, Paulo Braz, infonnando que no âmbito da realização da XV Edição da Feira de
a1ies, Oficias e Sabores, foi consultada a empresa Simultâneo de Ideias e Música, Lda., a apresentar proposta de preço para prestação de serviços, relativa à produção audiovisual na feira, tendo esta
apresentado a proposta do valor de 2500,00 euros.

------ Neste contexto esclarece que, nesta situação concreta, o procedimento de contratação considerado mais ágil em tennos de CCP para posterior resolução de pagamento é o regime simplificado de
ajuste direto uma vez que não estará a ultrapassar-se o montante de 5000,00 euros, citando neste contexto o artigo 128° daquele código, concluindo que, se superiom1ente se entender adotar este procedimento deverá ser verificada para a situação ve1iente a emissão de p arecer prévio vinculativo à
celebração de contratos de prestação de serviços, confom1e artigo 73° da Lei n° 83-C/2013, devendo
neste contexto verificar-se os pressupostos nesta norma previstos.
------ Analisada, neste contexto, a informação no 006/ DAF, do Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira, Solange Delgado, datada do dia 12112/2014, relativa à aplicabilidade do disposto no artigo 73° da Lei n° 83-C/2013, - L.O.E./2014 e respetivas alterações, sob a epígrafe "Aquisição de
Serviços '', abordando os temas de verificação da redução remuneratória; que, no caso concreto
esclarece que contratação idêntica no ano passado foi objeto de redução superior a 10%, entendendo,
pelo facto, já se ter cumplido a redução remuneratória do prevista na referida norma legal, e que, no
que concerne à ve1ificação do disposto no n° 4 do artigo 35° da Lei n° 12-A/2008, de 27/02, verificação de pessoal em mobilidade especial, tal nmma se entende não aplicável à Administração
Local, face ao entendimento proferido pela DGAL em Reuni ão de Coordenação Jurídica de 15 de
maio do ano em curso, foi deliberado por unanimidade de acordo com as infonnações referidas, nos
termos previstos no n° 11 do artigo 73° da lei referida, emitir parecer prévio vinculativo favorável à
contratação em causa.

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE ATUAÇÃO DO GRUPO D.A.M.A. - Parecer
prévio vinculativo (Lei 11° 83-C/2013, L.O.E./2014, artigo 73j: Presente a infonnação n°
044/DDES, de 1011 2/2014 do Chefe da Divisão Económico, Social e Cultural, Paulo Braz, infom1ando que no âmbüo da realização da XV Edição da Feira de artes, Oficias e Sabores, foi consultada a
empresa Glam Music, Lda. , a apresentar proposta de preço para prestação de serviços relativa à
atuação do Grupo DAMA, tendo esta apresentado a proposta do valor de 4400,00 euros, mais IVA.

------ Neste contexto esclarece que, nesta situação concreta, o procedimento de contratação considerado mais ágil em termos de CCP para posterior resolução de pagamento é o regime simplificado de
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ajuste direto uma vez que não estará a ultrapassar-se o montante de 5000,00 euros, citando neste contexto o atiigo 128° daquele código, referindo que, se superionnente se entender adotar este procedimento deverá ser verificada para a situação vetiente a emissão de parecer prévio vinculativo à celebração de contratos de prestação de serviços, confonne artigo 73° da Lei n° 83-C/20 13, devendo neste contexto verificar-se os pressupostos nesta norma previstos.
------ Analisada, neste contexto, a infom1ação n° 007/DAF, do Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira, Solange Delgado, datada do dia 12/ 12/20 14, relativa à aplicabilidade do disposto no
artigo 73° da Lei n° 83-C/2013,- L.O.E./2014 e respetivas alterações- sob a epígrafe "Aquisição
de Serviços"', abordando os temas de verificação da redução remuneratória; que, no caso concreto
desta contratação se encontra sujeita a redução remuneratória de 10%, resultando desta redução o
valor contratual de 3960,00 euros; e o tema concemente à veiificação do disposto no n° 4 do
artigo 35° da Lei n° 12-A/2008, de 27/02, verificação de pessoal em mobilidade especial, referindo
que esta nonna se entende não aplicável à Administração Local, face ao entendimento proferido pela
DGAL em Reunião de Coordenação Jurídica de 15 de maio do ano em curso, foi deliberado por
unanimidade de acordo com as infonnações refe1idas, nos tetmos previstos no n° 11 do artigo 73° da
lei referida, emitir parecer prévio vinculativo favorável à contratação em causa.

------ CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS------------------------------------------------------- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração do mês outubro/2014 e fatura 11° 5670105868: Presente a informação no 158, datada do dia três do mês corrente,
subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Peneira Pinto, referente ao relatório em epígrafe,
emitido pela prestadora do referido serviço, a finna A. G.S., reportando que o serviço foi prestado
com regularidade, nada havendo a relevar de anormal , foi deliberado por unanimidade aprovar os
serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 15 197,3 8 euros.

------ BDI FICA ÇÃO E URBANIZA ÇÃO ----------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE CERTIDÃO DE IDADE DE PRÉDIOS URBANOS------------------------------- Francisco José Preto Miranda: Presente um pedido do munícipe em título, solicitando que se
certifique que os prédios inscritos na Matriz Predial Urbana da União das Freguesias de Caçarelhos e
Angueira sob os artigos n° 23 e 25, de que é titular, foram construídos antes do ano de 1992, não lhe
sendo, por este facto, aplicável o Regulamento Geral das Ed(ficações Urbanos, analisada neste sentido a informação n° 393, datada do dia 02/12/2014, do Técnico Superior, Manuel Miranda FeiTeira
Pinto, na qual refere que:
- relativamente ao primeiro daqueles prédios, considerando que a cademeta predial emitida
pela repartição de finanças lhe atribui um coeficiente de vetustez de 0,40, o que corresponde atribuir-lhe uma idade superior a 60 anos, e verificando-se, pelas plantas existentes nesta câmara, algumas
anteriores a 1990, a casa já aparecer ali implantada, verificando-se, in loco, pelas características
construtivas; piso tén·eo, alvenaria de granito, cobertura com vigas, ban·otes e ripas de madeira, telha
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de aba e canudo, e pelo estado de degradação considerável, apresentando ser muito antiga, provavelmente antelior a 1951;
- relativamente ao segundo prédio, considerando que a caderneta predial emitida pela repartição de finanças lhe atribui um coeficiente de vetustez de 0,55 o que con-esponde atribuir-lhe uma
idade entre 51 e 60 anos, o que significa remontar ao ano de 1951, apesar de ter sido intervencionado nos anos de 1970 e 1976, verificando-se, in loco, pelas características construtivas; alvenaria de
granito, embora algumas partes rebocadas, piso do andar em soalho e forro de madeira, cobertura
com vigas, barrotes e ripas de madeira, telha de aba e canudo, e pelo estado de degradação considerável, apresentando ser muito antiga, remontando, provavelmente, a época anterior a 1951 , concluindo que, em ambos os casos, os edifícios remontam a data anterior à da aplicação do RGEU na
referida localidade, foi deliberado por unanimidade certificar em conformidade com a infonnação
analisada.

------ PEDID OS DE A POIO -------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOSELO - Apoio Fin anceiro:
Presente um pedido da direção do clube em título solicitando apoio financeiro, no âmbito do estipulado para a época 2014/2015 para aquele clube, foi deliberado transferir a impmtância de 2500,00
euros.

------ A.E.P.G.A. - Associação para o Estu do e Proteção do Gado Asinino - Apoio finan ceiro:
Presente o relató1io de atividades referente ao Festival Sons e Ruralidades - 2014, levado a cabo pela
associação em título, nos dias 19 a 21 de setembro de 2014, nas aldeias de S. Joanico e Serapicos
deste concelho, foi deliberado por unanimidade apoiar a iniciativa em coorganização com a proponente, e atribuir para o efeito o apoio de 6500,00 euros.

------ XV EDIÇÃO - FEIRA DE A R TES, OFÍCIOS E SABORES 2014: Presente a informação
DDES/45, datada do dia 1Odo mês em curso, do Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e
Social, Paulo Braz, na qual se refere que o orçamento previsional para a realização da XV Edição Feira de A rtes, Ofícios e Sabores se estima no valor de 57 000,00 euros.
------Mais infom1a que se transfira para as contas das entidades que, no âmbito deste evento, promovem atividades nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, as respetivas importâncias, assim:
-Associação de Caça e Pesca de Matela- 3750,00 euros;
- Motoclub Furões de Vimioso - 2000,00 euros.
------ De acordo com o teor da informação em apreço foi deliberado por unanimidade transferir as
refe1idas importâncias para aquelas entidades.

------14(7~0 S OCi rtlS -----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO:

--- Presente o pedido de apoio fonmJlado nos termos do Regulamento Municipal de Apoio aos
Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, da estudante do ensino secundário,

- Sónia Fernandes Correia, estudante do 10° do Curso Cientifico Humanístico de Línguas e
humanidades do 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 na Residência Calouste Gulbenkian e para mate1ial escolar.

------ (JlJJr~(JS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASSOCIAÇÃO CLUB FLC - Passeio Turístico TT: Presente, da direção do clube em título,
um pedido de autorização para realização de um passeio turístico TI, realizado no dia 07112/20 14,
com passagem e almoço no concelho de Vimioso, foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho de defetimento proferido em 05 de dezembro pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara.

------ Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião
pelas onze horas, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos tennos do atiigo 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 pa1ie final desta nom1a 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 assinada por todos os membros intervenientes nesta reunião.
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