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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

ATA N° 024

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia quatro do mês de
novembro do ano dois mil e catorze.
------ Aos quatro dias do mês de novembro 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 Torrão 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, Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar a
reunião referida.
------ À hora indicada o senhor presidente declarou abetia a reunião

------ ORDEM DO DIA
------ ~/Jrll~<7~() l'/J\T~JV(71!J~ ------------------------------------------------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de

ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 259 382,23 euros.
------PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014:
------MODIFICAÇÃO N° 21- ALTERAÇÃO N° 17: Presente a modificação/alteração em epígrafe no

valor de 5 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la.
------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014:
------MODIFICAÇÃO N° 21 - ALTERAÇÃO N° 17: Presente a modificação/alteração em epígrafe do
valor total de 16 000,00 euros con·espondendo a despesas correntes, foi deliberado por unanimidade
aprová-la.

------ EMPRES~ MUJVJCIPAL- VIM/()~() 2003 --------------------------------------------------------------PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE A INFORMAÇA-0 FINANCEIRA SEMESTRAL - r
Semestre: Presente o relatório em título elaborado em cumprimento do disposto da alínea h) do n° 6
do art0 25° da Lei n° 50/2012, de 31/08, apresentado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
Fátima Pereira & Carlos Duarte, fi scal único da '' Vimioso 2003 - Atividades Artesanais e Turísti-

cas de Vimioso, E.M. " relativo ao primeiro semestre 2014, referindo sobre a situação financeira,
incluída no Balanço, que evidencia um total de ativo líquido de 127 572,98 euros e um total de capi-
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tal próprio de 38 039,41 euros e na demonstração dos resultados por natureza do período referido,
concluindo que, com base no trabalho efetuado tendo em vista a obtenção de uma segurança moderada, nada chegou ao conhecimento que leve a concluir que a informação financeira do período findo
em 30 de junho de 2014 não esteja isenta de distorções materialmente relevantes que afetem a sua
confom1idade com os princípios contabilísticos geralmente aceites.
------ Foi deliberado aprovar aquele relatório e remete-lo à apreciação da Assembleia Municipal.

------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- Porta da Terra Fria- Auto de medição
no 8 de trabalhos normais, datado de 03/11 /2014, no valor de 90 856,00 euros;

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura- Complexo do Burro Mirandês- Auto
de medição n° 8, datado de 03111 /2014, no valor de 19 640,62 euros;
foi deliberado por unanimidade aprová-los.

------ CONTRATAÇA~O DE BENS E SERVIÇOS:
------PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO I DIAGNÓSTICO DE U.P.S. 's - Parecer prévio vinculativo (Lei 1l 0 83-C/2013, L.O.E./2014, artigo 73}: Presente a informação n°
009/DIS, de 31110/2014 do Chefe da Divisão de Informática e Sistemas, Paulo Fernandes João,
infonnando que tendo-se verificando uma avaria nas unidades de alimentação de energia - UPS - dos
sistemas informáticos houve necessidade de recorrer aos serviços da finna Emerson Network Power,
Lda, responsável pelo sistema, tendo-se solicitado proposta de preços para a realização de velificação
técnica e diagnóstico, que apresentou uma proposta no valor de 421,50 euros + 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
ajuste direto contemplado no artigo 128° daquele código, referindo que poderá ser aplicável à situação vertente a emissão de parecer prévio vinculativo à celebração de contratos de prestação de serviços previsto no artigo 73° da Lei n° 83-C/2013, devendo neste contexto ser analisada esta situação no
âmbito administrativo e financeiro.
------ Neste contexto, foram analisadas as informações aludidas, respetivamente, a infom1ação n°
24/SPA, da Assistente Técnica, Lídia Ramos, e a n° 036/DA, do Chefe da D ivisão Administrativa,
António Coelho, ambas datadas do dia 31 / 10/2014, relativ:ls à aplicabilidade do disposto no artigo
73° da Lei n° 83-C/20 13,- L.O.E./2014 -sob a epígrafe "Aquisição de Serviços", abordando respetivan1ente os temas: verificação da redução remuneratória e cabimentação e verificação do dis-
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posto no miigo 32° da Lei n° 3 s<no 14 e de pessoal em mobilidade especial, no âmbito da a emissão
de parecer prévio vinculativo à contratação em apreço, foi deliberado por unanimidade, nos termos
previstos no n° 11 do artigo 73° da lei referida, emitir parecer prévio vinculativo, favorável à contratação em causa.

----- CONTRA TUA LIZA ÇÃO DE BENS E SER VIÇOS ------------------------------------------------------ INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO ETAR COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, ETAR CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÕES
ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOSELO E PARQUE DE CAMPISMO- Relatório de exploração do mês setembro/2014 e fatura n° 5670105869: Presente a infom1ação n° 139, datada do dia
vinte e oito de outubro, 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 prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anom1al, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de
3713,18 euros.

------SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSORelatório de exploração do mês setembro/2014 e fatura no 5670105870: Presente a infonnação n°
138, datada do dia vinte e oito do mês outubro, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda
FeiTeira 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 anonnal,
foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva
fatura no valor de 16 162,05 euros.

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA - Relatório de
exploração do mês setembro/2014 e fatura n° 56701056871: Presente a informação n° 135, datada
do dia vinte sete de outubro passado, 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 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 3537,97 euros.

-----SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Fatura n° 2014/326, referente ao mês de setembro de 2014, no valor de 27 254,52 euros: Analisada a infonnação n° 330, datada do dia vinte e um de outubro, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto e
pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, relativa à forma de prestação de serviços de limpeza de arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela
Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano, reportando a forma de prestação
destes serviços, respeitantes ao período faturado, as diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente executados e a faturação apresentada, que traduzem numa discrepância da faturação a mais nos
seguintes itens:
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1- Remoção de R.S. V. CM Vimioso - 58,87 euros;
2- Lavagem de Arruamentos - 391.08 euros;
3- Duplicação de quilómetros com horas - 226,56 euros.
foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora do serviço
do teor da informação anabsada e das discrepâncias referidas.

----- EDIFICA ÇA-O E URBANIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------PEDIDOS DE CERTIDÃO DE IDADE DE PRÉDIOS URBANOS------------------------------------Domingos Manuel Silvestre Jerónimo: Presente um pedido do munícipe em título, solicitando
que se certifique que o prédio insclito na Matriz Predial Urbana da Freguesia de Carção sob o n° 703,
de que é proprietário, foi construído antes do ano de 1982, não lhe sendo por este facto aplicável o
RGEU - Regulamento Geral Das Ed(ficações Urbanos, analisada a infonnação n° 341, datada do
dia 29/ 10/2014, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referindo que o prédio foi
inscrito na matriz no ano de 1982, o que leva a concluir que, para que fosse inscrito naquele ano,
telia que ter tido constmção em anos anteliores, tudo indi cando, pelas características de construção
da década de 70 do século passado, ter sido, aquele prédio, erguido em 1 980, foi deliberado por unanimidade certificar em conformidade com a infom1ação analisada.
------Daniel Augusto Ferreira: Presente um pedido do munícipe em título, solicitando que se certifique que o prédio inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia de Carção sob o n° 803, de que é
proprietário, foi construído antes do ano de 1981 , não lhe sendo por este facto aplicável o RGEU Regulamento Geral Das Edificações Urbanos, analisada a informação no 349, datada do dia
31110/2014, do Técnico Supelior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referindo que o prédio teria tido
constmção nos m eados da década de 70 do século passado, porém, esta só veio a ser licenciada no
ano de 1985, no âmbito de regularização da construção, tendo, então, pago as devidas taxas com
agravamento pelo licenciamento após a construção, sendo, assim, possível que a construção tenha
sido erguida antes do referido ano de 198 1.
------ Ponderado o teor da infonnação, foi deliberado por unanimidade certificar em conformidade.

------ PEDIDOS DE A POIO --------------------------------------------------------------------------------------- Comissão Fabriqueira de Carção: Presente uma carta da comissão em título expondo que pretende proceder á reparação do telhado da Capela de S. Roque, por se encontrar degradado, porém,
não possui os meios financeiros suficientes para efetuar todas as obras e para aquisição dos materiais
necessários, solicitando neste sentido apoio para aquisição de materiais.
------Face ao pedido foi deliberado por unanimidade conceder apoio para aquisição de materiais.

------AÇÃ O S0<7IA1: -------------------------------------------------------------------------------------------
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-----APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR:
--- 1 - Ensino superior - Presentes os respetivos pedidos de apoio fonnulados nos termos do

Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, dos estudantes do ensino superior:
- Macarena Pires Galego, estudante do 3° ano do curso de Licenciatura em Direito, da Universidade de Coimbra;
- Fábio Pires Galego, estudante do 2° ano do Mestrado integrado de Arquitetura na Universidade da Beira Interior, na Covilhã;
- Fábia Maria Pires Rodrigues, estudante do 1° ano de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Fannácia, da Universidade do Porto;
- Sérgio Rui do Bento Pinto, estudante do 1° ano do curso de Licenciatura em Educação
Ambiental, do Instituto Politécnico de Bragança;
- Marta Sofia Costa Martins, estudante do 1o ano do curso de Licenciatura em Contabilidade,
do Instituto Politécnico de Bragança;
- Patrícia Ladeira do Vale, estudante do 3° ano, do curso de Licenciatura em Engenharia
Civil, do Instituto Politécnico de Bragança;
- Cátia André Rodrigues, estudante do 3° ano do curso de Licenciatura em Educação Social,
do Instituto Politécnico de Bragança;
- Vítor Manuel Fernandes Oliveira, estudante do 1° ano do curso de Mestrado - Bolonha - em
Gestão das Organizações, do Instituto Politécnico de Bragança;
-Tânia Xavier Lourenço, estudante do 2° ano do curso de Licenciatura em Engenharia Agronómica, do Instituto Politécnico de Bragança;

foi deliberado nos tem1os do n° 3 do artigo 3° do referido regulamento conceder apoio para pagamento das propinas, a pagar diretamente aos respetivos estabelecimentos de ensino, a partir desta data.
------- Relativamente ao processo do estudante:
- David Neves An.es Martins, estudante do 2. 0 ano do curso de Licenciatura em Engenharia
Civil, do Instituto Politécnico de Bragança foi deliberado indeferir o pedido de apoio, nos
termos da alínea d), do n. 0 1, do artigo 12.0 do regulamento, por não ter tido aproveitamento
no ano anterior.

-- 2- Ensino secundário - Presentes, também, no âmbito do mesmo regulamento os respetivos
pedidos de apoio, visando custear despesas de material e livros escolares e alojamento em residência
para estudantes, dos estudantes do ensino secundário:
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- Ricardo Quina Xavier, estudante do 10° ano do Ensino Secundário, do Agrupamento de
Escolas Miguel Torga de Bragança, foi deliberado, nos tennos daquele regulamento,
conceder apoio, no valor de 200,00 euros, para livros e material e scolar;
- Gilles de Jesus, estudante do 1 0° ano do Curso de Científicos Humanístico de Línguas e
Humanidades no Agrupamento de Escolas Miguel Torga de Bragança, foi deliberado, nos
tennos daquele regulamento, conceder apoio para livros e material escolar, no valor de 200,00
euros;
- Mariana José Sena Oliveira, estudante do 11° ano no Curso Técnico Auxiliar de Saúde/Gestão Desportiva no Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, foi deliberado, nos termos
daquele regulamento, conceder apoio para alojamento na Residência Calouste Gulbenkian, no
valor de 250,00 euros, por petíodo.

------ ()l!JrROS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Protocolo de Colaboração para Fornecimento de Refeições aos Alunos do Agrupamento de
Escolas do Concelho de Vimioso: Pelo Sr. Presidente foi apresentado o protocolo em título celebrado, no passado dia 17 de setembro, com o Agrupamento de Escolas do Concelho, que tem por objeto
criar um sistema de colaboração que possibilite às crianças do Agrupamento de Escolas do Concelho
de Vimioso usufmir do serviço diátio de refeições durante o ano letivo de 2014/2015, obrigando-se o
município assumir o pagamento das refeições da totalidade dos alunos subsidiados (Escalão A) do 1°
Ciclo e Pré-escolar, do valor unitário de 1,68 euros, e do suplemento alimentar servido às crianças
subsidiadas do Pré-escolar e ensino Básico do Agrupamento, até ao valor unitário de 0,50 euros.
------- Foi deliberado ratificar aquele protocolo.

------Protocolo de Colaboração para Fomecimento de Refeições aos A lunos do Agrupamento de
Escolas do Concelho de Vimioso: Pelo Sr. Presidente foi apresentado o protocolo em título que
celebrou, no passado dia 17 de Setembro, com o Centro Paroquial Nossa Senhora das Dores de
Argozelo, que tem por objeto criar um sistema de colaboração que possibilite às crianças do Ensino Pré-escolar de Argozelo usufruir do serviço diário de refeições nos meses de setembro a dezembro do ano 2014, obrigando-se o município assumir o pagamento das refeições da totalidade dos alunos, de valor unitário de 3,00 euros.
------ Foi deliberado ratificar aquele protocolo.

------ Protocolo de Colaboração - llnidade de Cuidados Paliativos - Planalto Mirandês: Pelo Sr.
Presidente foi apresentado o protocolo em título assinado em 30 de julho do ano em curso, protocolo este já apreciado e aprovado em minuta por esta câmara em reunião do dia 12 de agosto
passado.
------Foi deliberado tomar conhecimento.

Reunião Ordinária de 04 - 11 - 20 I 4

Fl.07

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

------ Contrato de Arrendamento: Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento que celebrou, com
Cláudia da Conceição Rodrigues Fernandes Correia, um contrato de arrendamento da habitação
sita à Rua Trigo de Negreiros, no 36, prédio, segundo este contrato, registado na Matriz Predial sob
o número 1251 /20031001 , esclarecendo a situação daquela munícipe e os motivos que levaram à
celebração deste contrato.

------ Centro Sócio Cultural de Vimioso- Rancho Folclórico: Presente o relatório de contas relativo
ao ano 2013 do centro cultural em título, foi deliberado tomar conhecimento.

------ Livro Santa Isabel Raiuha de Portugal: Presente o ofício da Editora Caminhos Romanos, registado nesta câmara municipal no dia 23 de outubro de 2014, no qual solicita a aquisição do livro
"Santa Isabel Rainha de Portugal", foi deliberado por unanimidade adquirir 6 exemplares do mesmo, ao preço de 6,00 euros o exemplar.

------ Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião
pelas onze horas e trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos tennos do
artigo 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 norma legal, vai também ser assinada por todos os
presentes.
------ 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 assinada por todos os membros intervenientes nesta reunião.
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