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DE VIMIOSO 

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, real izada no dia sete do mês de 
outubro do ano dois mil e catorze. 

------ Aos sete dias do mês de outubro 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 Mar
tins, António Augusto ToiTão Vaz, Heleno da Costa Simões, Licínio Ramos Martins e Adriano 
Augusto Gonçalves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de 
Vimioso. comigo, António Albe110 Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar a 
reunião referida. 

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

------ORDEM DO DIA 

------~/Jrll/t(7rt(J }?]}\T/t}\T~~]Jll4 --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de I 217 4 72,61 euros. 

------PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014: 

------MODIFICAÇÃO W 19- ALTERAÇÃO N° 15: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 161 500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014: 

------ MODIFICAÇÃO N° 19- ALTERAÇÃO No 15: Presente a modificação/alteração em epígrafe 
do valor total de 153 500,00 euros; respeitando 3500,00 euros a despesas coiTentes e 150 000,00 
euros a despesas de capitaL foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ ~MP R~/Jr /tDA~ ~ () BM~ PÚB LI C/t~ ----------------------------------------------------------------

------ REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO - REQUALIFICAÇÃO DE ESPA
ÇOS PARA PROMOÇÃO CULTURAL LOCAL E INTERGERACIONAL - Ajuste direto: 
Presentes o convite tipo, o programa do procedimento, o caderno de encargos e o projeto, relativos à 
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contratação em epígrafe, cujo valor base para estes efeitos se estima em 127 501,87 euros, foi delibe
rado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de ajuste direto nos termos dos documentos 
referidos e legislação aplicável: alínea a) do miigo 19.0

, e Capítulo I do Título III da Parte II do 
Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei 11° 278/2009, de 02 de outubro, 
Lei n° 3-B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei n° 131/2010, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de 
junho, convidando para o efeito as firmas: 

- Manuel Armando Freitas, Lda, com sede em Bragança; 
-Manuel Joaquim Caldeira, Lda, com sede em Freixo de Espada à C inta; 
- Rui Raimundo, Construções Lda, com sede em Vimioso. 

------ As propostas são apresentadas através da plataforma de contratação pública no sítio 
govpt. vortal.pt , até às 12.00 horas do dia dezassete do mês em curso. 

------ O concurso será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
- Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Eferivos: Orlando Marcos Moscoso, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e Manuel Miranda Ferreira Pinto, ambos Técnicos Superiores desta câmara 
municipal; 

- Vogais Suplentes: Sónia Cristina Nunes Maria e Carlos Alberto Sousa Oliveira Ventura, 
ambos Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Vimioso. 

------- EDIFÍCIO DE APOIO AO BALNEÁRIO TERMAL PARA ESTUDO MÉDICO HIDRO
LÓGICO - Ajuste direto: Presentes o convite tipo, o programa do procedimento, o caderno de 
encargos e o projeto, relativos à contratação em epígrafe, cujo valor base para estes efeitos se 
estima em 149 129,53 euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de 
ajuste direto nos tem10s dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do artigo 19.0

, e 
Capítulo I do Título III da Parte II do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decre
to-Lei n° 278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei n° 131120 10, 
de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito as firmas : 

- Manuel Armando Freitas, Lda, com sede em Bragança; 
-Manuel Joaquim Caldeira, Lda, com sede em Freixo de Espada à Cinta; 
-Rui Raimundo, Construções Lda, com sede em Vimioso. 

------ As propostas são apresentadas através da platafom1a de contratação pública no sítio 
govpt.vortal.pt, até às 12.00 horas do dia dezassete do mês em curso. 

------ O concurso será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
-Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Ffetivos: Orlando Marcos Moscoso, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e Manuel Miranda Feneira Pinto, ambos Técnicos Superiores desta câmara 
municipal; 

- Vogais Suplentes: Sónia Cristina Nunes Maria e Carlos Alberto Sousa Oliveira Ventura, 
ambos Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 
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------FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL- Ajuste dircto: 
Presentes o convite tipo, o programa do procedimento, o cademo de encargos e o projeto, relativos à 
contratação em epígrafe, cujo valor base para estes efeitos se estima em 149 750,00 euros, foi delibe
rado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de ajuste direto nos termos dos documentos 
referidos e legislação aplicável; alínea a) do artigo 19.0

, e Capítulo I do Título JJI da Parte II do 
Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 278/2009, de 02 de outubro, 
Lei n° 3-B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei n° 131 /2010, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de 
junho, convidando para o efeito as firmas 

- Manuel Armando Freitas, Lda, com sede em Bragança; 
-Manuel Joaquim Caldeira, Lda, com sede em Freixo de Espada à Cinta; 
-Rui Raimundo, Constmções Lda, com sede em Vimioso. 

----- As propostas são apresentadas através da plataforma de contratação pública no sítio 
KCJVpt. vortal.pt, até às 12.00 horas do dia dezassete do mês em curso. 

------ O concurso será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
-Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Orlando Marcos Moscoso, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e Manuel Miranda Ferreira Pinto, ambos Técnicos Superiores desta câmara 
municipal ; 

- Vogais Suplentes: Sónia Cristina Nunes Maria e Carlos Alberto Sousa Oliveira Ventura, 
ambos Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 

------CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOZELO- Substituição do revestimento 
do pavimento e lambril: Presente a informação n° 307, de 29 do mês de setembro do ano em curso, 
do Técnico Superior, Vítor Filipe Afonso Ventura, analisando a proposta do empreiteiro da obra em 
título, a firma Teixeira, Pinto & Soares. Lda, na qual se propõe a substituição dos materiais da obra 
previstos em projeto para revestimento de pavimento e lambril por revestimento de mosaico cerâmi
co de primeira qualidade com junta retificada de dimensão 60 x 60 cm à cor prevista em projeto, sem 
alteração de preço, informação que refere que a proposta do empreiteiro é justificada pelo facto de 
evitar futuras patologias nos pavimentos previstos em projeto e facilitar a manutenção dos pavimen
tos ao longo do prazo. 

------ Ponderada a proposta do empreiteiro e a informação referida foi deliberado por unanimidade 
aprovar a alteração proposta, considerando que esta não implica qualquer encargo adicional. 

------AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e medi
ção de trabalhos referentes às obras: 

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura- Porta da Terra Fria- Auto de medição 
n° 7 de trabalhos nonnais, datado de 06/10/2014, no valor de 120 026,17 euros; 

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura - Complexo do Burro Mirandês- Auto 
de medição no 7, datado de 06110/2014, no valor de 20 035,25 euros; 
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foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

------AUTOS DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES: 

------- CONSTRUÇÃO I BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL - LIGAÇÃO DA E. N. 
218 AO SANTUÁRIO DE S. BARTOLOMEU- Liberação de Cauções- Decreto-Lei 11°19012012: Pre
sente o auto de vistoria referente à liberação parcial das cauções da obra em título, da respetiva 
comissão no qual se conclui que deconeram cinco anos completos sobre a receção provisória daquela 
obra, conferindo, nos termos do n° 1 e da alínea e) do n° 2 do ruiigo 3° do Decreto-Lei n° 190/2012, 
de 22/08, direito à liberação de 1 0% tinai s da caução da obra, foi deliberado por unanimidade, de 
acordo com o auto em apreço proceder à liberação da caução desta obra. 

------- LIGAÇÃO ARGOSELO I RIO SABOR - CAMINHO RURAL DO PONTÃO DO RIO SABOR 
AO SANTUÁRIO DE S. BARTOLOMEU - Liberaçiio de Cauçlies- Decreto-Lei 11°19012012: Presente 
o auto de vistoria referente à liberação parcial das cauções da obra em título, da respetiva comissão 
o qual conclui que decorreram cinco anos completos sobre a receção provisória daquela obra, conte
rindo, nos termos do n° 1 e da alínea e) do n° 2 do artigo 3° do Decreto-Lei n° 190/2012, de 22/08, 
direito à liberação de 10% da caução da obra, foi deliberado por unanimidade, de acordo com o auto 
em apreço proceder à liberação da caução desta obra. 

------REVISÕES DE PREÇOS: 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO -Revisão de preços: Presente a 
informação n° 84, datada do dia 03/07/2014, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, 
relativa à revisão de preços do período de julho a dezembro de 2013 da prestação dos serviços em 
título, apresentando os respetivos mapas de cálculo no valor total de 13 805,64 euros, foi deliberado 
aprová-la e notificar desta a prestadora dos serviços, a finna AGS. 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCE
LHO DE VIMIOSO- Revisão de preços: Presente a informação n° 83, datada do dia 02/07/2014, do 
Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto , relativa à revisão de preços do período de julho a 
dezembro de 201 3 da prestação dos serviços em título, apresentando os respetivos mapas de cálculo 
no valor total de 28 937,20 euros, foi deliberado aprová-la e notificar desta a prestadora dos serviços, 
a finna AGS. 

------ CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

------PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EDIFÍCIO DE APOIO 
AO BALNEÁRIO TERMAL PARA ESTUDO MÉDICO HIDROLÓGICO -Parecer prévio vin-
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culativo (Lei 11 ° 83-C/2013, L.O.E./2014, artigo 73"): Presentes a informação n° 306. de 29/09/2014 
do Técnico Superior Vítor Filipe Afonso Ventura. informando que tendo sido apresentada uma pro
posta de preços para prestação dos serviços de elaboração do projeto em título, do valor de 4970,00 
euros. esclarecendo 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 ver
tente a emissão de parecer prévio vinculativo à celebração de contratos de prestação de serviços pre
visto no artigo 73° da Lei no 83-C/20 13, devendo neste contexto ser analisada esta situação no âmbito 
administrativo e financeiro. 

------ Neste contexto, analisadas as informação referidas, respetivamente, a informação n° 23/SPA, da 
Assistente Técnica, Lídia Ramos, e a n° 032/DA, do Chefe da Divisão Administrativa, António Coe
lho. relativas à aplicabilidade do disposto no mtigo 73° da Lei n° 83-C/2013, - L.O.E./2014 - sob a 
epígrafe "Aquisição de Serviços··, abordando respetivamente os temas: verificação da redução 
remuneratória e cabimentação e verificação do disposto no artigo 32° da Lei n° 35°/2014 de pes
soal em mobilidade especial no âmbito da a emissão de parecer prévio vinculativo à contratação em 
apreço, foi deliberado por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo previsto no n° 11 do artigo 
73° da lei referida. 

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

----- SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO -
Relatório de exploração do mês agosto/2014 e fatura 11° 5670105763: Presente a informação n° 
129, datada do dia um do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira 
Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma 
A. G. S., repmtando 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 16 162,05 euros. 

------PEDIDOS DE PARECER SOBRE COMPROPRIEDA DE ------------------------------------------

------Manuel Francisco Vaz Vicente e António Alberto Vaz Vicente: Presente a informação n° 296. 
datada do dia 18/09/2014, do Técnico Superior, Manuel Miranda FetTeira Pinto, anali sando um 
pedido de compropriedade a constituir sobre o prédio inscrito na Matriz Predial Rústica da Freguesia 
de Matela, deste concelho sob o attigo 1834, sito em Valadinhos, requerido pelos efetivos copro
prietários em título, informação que conclui que se trata de um prédio próximo do aglomerado urba
no da localidade Matela, a incluir em zona urbana na revisão em curso do PDM, referindo que, 
segundo informação da junta de freguesia, se trata de dois irmãos que herdaram o terreno de sua 
mãe, que não o pretendem dividir, mas que necessitam de constituir compropriedade em viliude de, 
dado o seu valor, não permite fazer quinhões equilibrados entre eles como únicos herdeiros. 

------ Ponderado o teor da infonnação, foi deliberado ao abrigo do n° 1 do artigo 54° da Lei n° 
64/2003, de 23 de agosto, emitir parecer favorável à constituição de compropriedade sobre o prédio 
em causa. 
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------ CONTRA TOS EMPREGO-INSERÇÃO DO J.F.P. ----------------------------------------------------

------Medida Contrato Emprego-Inserção - (Portaria 11° 128120091 De.\p. No 1 573-A/201 4): Presente a 
informação n° DESC/EEF/18, a datada do dia 29 do mês findo, da Assistente Técnica, Natalina 
Neves Pires, informando que no âmbito da candidaturas n° 719646, processo n° 21 /CEI+/14, apresen
tada no IFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional de Bragança e aprovada, pretende-se 
substituir a candidata Joana Gonçalves, que foi integrada no processo 006/CEI+/ 14, por Paulo 
Manuel Pino Vicente, passando assim a ser contemplados no processo supra referido os candidatos 
Ana l\·abel Lopes Torrão e Paulo Manuel Pino Vicente. 

------ O contrato é pelo período de 12 meses. sendo comparticipado pelo IEFP no valor de 8049,12 
euros e por esta câmara no valor de 2012,26 euros conespondente a uma bolsa anual, cabendo á 
câmara municipal ainda o pagamento do subsídio de alimentação e do seguro de acidentes de traba
lho, respetivamente nos valores de 2214,56 euros e 498.00 

------ Face à informação analisada foi deliberado por unanimidade aprovar o contrato em apreço e 
promover os respetivos procedimentos administrativos prévios inerentes a este. 

------ REJ?JST~ llRIG~NTI~ ------------------------------------------------------------------------------------

------ Presente um ofício da Assembleia Distrital de Bragança dando conhecimento que da edição -
Volume XXXII da Revista Brigantia (2012-2013). se encontra disponível, correspondendo a parte do 
Município de Vimioso a 25 exemplares no valor total de 530,00 euros. 

------ Foi deliberado adquirir os exemplares correspondentes a esta câmara pelo referido valor. 

------ PEDIDOS DE ~PO I O --------------------------------------------------------------------------------------

------ MOTOCLUB FURÕES VIMIOSO- Apoio para a Prova King of Portuga/-2014: Presente o 
pedido do clube em título solicitando a atribuição de verba no valor de 1 020,00 euros respeitante à 
participação na organização da prova King of Portugal -2014, foi deliberado por unanimidade con
ceder o apoio solicitado constante do plano de atividades da peticionária para o ano em curso. 

------PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

------ Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosense: Foi presente um pedido de atribuição 
de subsídio do centro em título no valor de 6000,00 euros para o ano 2014, enviando neste contexto o 
respetivo plano de atividades, justificando o valor solicitado pelo aumento do custo de das comunica
ções e custos com pessoal. 
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------Face ao pedido e de acordo com o Protocolo de Cooperação Antena de lnfórmação Europeia. 
celebrado entre esta câmara e a peticionária, entre outros, foi deliberado conceder um subsídio no 
valor de 4000,00 euros. 

------/1(7rf() ~()(7Jrf~ -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- I - Ensino superior -Presente os respetivos pedidos de apoio formulados nos termos do Regu
lamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, dos estudantes 
do ensino superior: 

- Bárbara Almeida Femandes. estudante do 2° ano do curso de Licenciatura em Enfermagem 
Do Instituto Politécnico de Bragança; 

- Davide /fndré Martins Carvalho. estudante do 3° ano do Curso de Psicologia do da Univer
sidade de Coimbra, 

foi deliberado nos termos do n° 3 do artigo 3° do referido regulamento conceder apoio para pagamen
to das propinas, a pagar diretamente aos respetivos estabelecimentos de ensino. 

------ Foi ainda deliberado atribuir, nos mesmos termos, um apoio suplementar para outras despesas 
com alojamento, alimentação e material escolar ao estudante Davide André Martins l7arval!to. no 
valor de 80,00 euros mensais. 

--- 2 - Ensino secundário - Presente, também, os respetivos pedidos de apoio formulados nos 
tem10s do mesmo regulamento, visando custear despesas de transporte coletivo, material e livros 
escolares e alojamento em residência para estudantes, dos estudantes do ensino secundário: 

-Angelina Patrícia Ferreira Frias, estudante do I 1 o Ensino Profissional, Auxiliar de Saúde I 
Gestão Desportiva da Escola Sécundária Emídio Garcia de Bragança, foi deliberado, nos 
tennos daquele regulamento, · cçmceder . apoio no valor de 200,00 euros por período para 
alojamento na Residência Calouste Gulbenkian e outras despesas; 

' 

-Pedro Miguel Mendes Preto, estudante do 10° ano do Ensino Secundário, do Agrupamento 
de Escolas Miguel Torga de Bragança, foi deliberado, nos te1mos daquele regulamento, 
conceder apoio para livros e material escolar, no valor de 200,00 euros e 250,00 euros, por 
período, para outras despesas; 

- Patrícia Alexandra Pires Alves, estudante do 10° ano do Agrupamento de Escolas de Miran
da do Douro foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio para livros e 
material escolar, no valor de 200,00 euros; 

- Márcia Daniela Pires rflves, estudante do Curso Básico de Instrumento - Nível 2, da Escola 
Profissional de Artes de Mirandela, foi deliberado nos termos do regulamento conceder 
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apo1o para transpm1e para escola em Mirandela; 

- Sílvia Coei/to Afonso, estudante do 10° ano do ensino profissional do Agrupamentos de 
Escolas Emídio Garcia de Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conce
der apoio no valor de 300,00 euros por período para alojamento na Residência Calouste 
Gulbenkian; 

------ ()lf]r~()S ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- PAL()MBA~ - Programa LIFE Natureza - Projeto "Rl!PIS": Pelo Senhor Presidente da 
Câmara foi apresentado o Programa LIFE Natureza, do Projeto "R UP IS " que tem por objetivo a 
conservação do património natural do concelho, enquadrado na zona de influência da Zona de Prote
ção Especial do Douro Internacional e Vale do Águeda. 

----- Neste âmbito referiu que lhe foi proposto pela Associação Palombar a adesão do Município de 
Vimioso àquele projeto, a que é candidata, e, neste sentido, delibere sobre o apoio da sua candidatura 
ao dito programa. 

----- Foi deliberado por unanimidade apoiar a candidatura. 

------ Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião 
pelas onze horas, da quaL para constar, se lavrou a presente ata que, n os termos do artigo 57° do 
Anexo I da Lei 11.0 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 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. 

--- 7 . 
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