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CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO ~~ ~~~ 

------ Ata da rew1ião ordinári a da Câmara Municipal de Vimioso. realizada no dia nove do mês de 
setembro do ano dois mil e catorze. 

------Aos nove dias do mês de setembro do ano dois mil e catorze, pelas dez horas, na sala de reu
niões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge Fidalgo 
Martins, António Augusto Tonão Vaz e Licínio Ramos Mrutins, respetivamente Presidente e Verea
dores da Câmara Mw1icipaJ de Vimioso, não tendo comparecido o Senhor Vereador Heleno da Costa 
Simões, por motivo de férias, e o Senhor Vereador Amílcar Gonçalves Martins, em virtude de ter 
apresentado renúncia ao mandato, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe da Divisão Admi
nistrativa, teve lugar a reunião referida. 

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

------ORDEM DO DIA 

------ MEMBROS DO ÓRGÃO 

----- Vereador Amílcar Gonçalves Martins - Re11lÍ11cia ao mandato: Foi presente um requeri
mento do senhor Vereador Amílcar Gonçalves Martins apresentando a renúncia ao mandato nos ter
mos do artigo 76° da Lei n° 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n° 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, fundamentada em razões que se prendem com o seu afastamento, por tempo indetetminado, 
da área do município. 

------- Face ao exposto no requerimento em apreciação e as razões legais argumentadas, foi delibera
do por unanimidade reconhecer o direito à renúncia e, nesta sequência, convocar para o preenchimen
to da vaga, nos tennos do artigo 79° e n° 4 do mtigo 76° da lei referida, o cidadão posicionado ime
diatamente a seguir na ordem da lista a que o renunciante pertence, para ocupar aquela vaga. 

------PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO: 

-----CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE N° sn DAS 
DORES DE ARGOSELO: Presente a minuta de protocolo a celebrar ao abrigo da Lei 5/97 de 10/02 e 
Decreto-Lei n°147/97, de 11 /06, entre esta câmara municipal e o Centro Social e Paroquial de Na sa 
das Dores de Argoselo, que tem por objeto regular as condições de participação mútua no Progra
ma de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar, cabendo à câmru·a municipal, no que 
respeita à rubrica Componente de Apoio à Família, um encargo do valor que resultar da compartici
pação que resultar da lei, foi deliberado aprová-la. 
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------ CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIMIOSO: 
Presente a minuta de protocolo a celebrar ao abrigo da Lei 5/97 de 10/02 e Dec. Lei n°147/97, de 
11/06, entre esta câmara municipal e a Santa Cada da Misericórdia de Vimioso, que tem por objeto 
regular as condições de participação mútua no Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educa
ção Pré-escolar, cabendo à câmara municipal, no que respeita à rubrica Componente de Apoio à 
Família, um encargo do valor que resultar da comparticipação que resultar da lei, foi deliberado 
aprová-la. 

------ ~~~lf~~()~ 1Srl1~1r/fl\T()~ -------------------------------------------------------------------------------------------

------RECRUTAMENTO EXCECIONAL- TÉCNICOS SUPERIORES -ÁREAS DE INFORMÁTICA E 
ARQUJTETURA - Renovaçtio de autorização de procedimento: Presente a infotmação 11° 029, datada 
de hoje, do Chefe da Divisão Administrativa, António Coelho, alertando para o facto de, na sequên
cia da deliberação da câmara do dia vinte e quatro de março do ano em curso relativa ao assunto ver
sado, pela qual se promove a abertura dos procedimentos concursais em título ter a Assembleia 
Municipal emitido, em 25 de abril, do corrente ano, autorização prévia prevista no no 2 da do artigo 
64° da Lei no 83-C/2013, autorizando os respetivos procedimentos de recrutamento. Contudo, tendo 
em conta que aqueles procedimentos, encontrando-se ainda em curso, prevendo-se não virem a con
cluir-se dentro do prazo da referida autorização, previsto no no 3 da referida norma, que impõe que a 
lista de classificação final deva ocorrer no prazo de seis meses contados da data da autorização pela 
Assembleia Municipal, sem prejuizo de renovação deste prazo, desde que devidamente fundamen
tada. 

------ Esclarece, neste âmbito, que a Assembleia Municipal, antes de expirar aquele prazo, apenas 
reunirá ordinariamente no mês em curso - sessãO já agendada para o dia 26 deste mês -, impondo-se, 
assim, na próxima sessão daquele órgão, submeter uma proposta de renovação da autorização tomada 
na sessão do dia 25 de abril deste ano, na qual foi autorizada a abertura dos ditos procedimentos 
concursais, tendo como fundamentos: o facto de nestes procedimentos concursais ser obrigatória a 
aplicação de dois métodos de seleção; de se terem promovido audiências prévias para cujos proce
dimentos a lei impõe a via do correio registado com aviso de receção, procedimentos que provocoa
ram, neste caso concreto, dilação em cerca de 15 dias motivado por atraso na entrega do correio 
registado e devolução do respetivo comprovativo; e de outros motivos de dilação do prazo motivados 
pelos respetivos membros dos júris, como sejam motivos de gozo de férias. 

------ Considerada esta situação e as fundamentações referidas foi deliberado, com base nestas, pro
por à Assembleia Municipal, na próxima sessão, a renovação do prazo dos procedimentos concursais 
em causa, nos tennos do referido n° 3 do artigo 64° da Lei n° 83-C/2013. 

------ ~ITl!A ÇÃ lJ Fll\TAl\TC~IRA --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 254 1 70,58 euros. 
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------ ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014: 

------MODIFICAÇÃO N° 17 - ALTERAÇÃO N° 13: Presente a modificação /alteração em epígrafe 
do valor total de 32 500,00 euros, respeitando 30 000,00 euros a despesas conentes e 2500,00 euros 
a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------MODIFICAÇÃO No 17 - ALTERAÇÃO No 13: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 2500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

--- COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Proposta de Autorização Prévia: Presente a infonnação no 
056/DF, datada do dia 08 do mês conente, subscrita pelo responsável, António Emílio Martins, 
infonnando que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 
está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

------ Sendo assim, discrimina, em listagem que se transcreve, as despesas não incluídas no Plano 
Plurianual de Investimentos de 2014, que para efeitos do disposto no a11igo 12° do Decreto-Lei no 
127/2012, de 21 de junho- Lei de Compromissos e Pagamenros em Atraso, deverá a Assembleia 
Municipal emitir autorização prévia. 

------ De acordo com a infmmação em apreço e nos termos da lei referida, foi deliberado por unani
midade submeter à Assembleia Municipal a apreciação das despesas referidas naquela informação 
para efeitos de emissão autorização prévia da despesa pela Assembleia Municipal. 
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------EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS----------------------------------------------------------------

------ EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO I REABILITAÇÃO DE UMA ANTIGA CURRIÇA E 
SUA ADAPTAÇÃO PARA CASA DE RECEÇÃO AO CAÇADOR- Deficiências de obra: Presente a 

o 
e 
s 

informação n° 278, datada do dia oito do mês em curso, do Técnico Superior, Vítor Filipe Afons 
Ventura, reportando que a obra em epígrafe foi recebida provisoriamente em 22 de 11ovembro d 
2012, encontrando-se, por conseguinte, no prazo de garantia, porém apresenta diversas deficiência 
como seJam: 

- revestimento da varanda exterior danificado, necessitando de reparação/substituição; 
- infiltrações ao nível do piso inferior que danificou tetos e revestimento de paredes; 
- o sistema da fornecimento de energia elétrica encontra-se inoperacional. 

------ Informa, a propósito da imputabilidade de responsabilidade ao empreiteiro, o Sr. Emídio Quin a 
a 
e 

Marques, o que detem1ina o Código dos Contratos Públicos no que respeita a defeitos, garantia d 
obra e execução da caução de obra, citando respetivamente os artigos 396°, 397° e 296°, daquel 
código. 

------ Face ao teor da infonnação, analisadas as referidas normas legais donde se conclui ser da res 
ponsabilidade do empreiteiro no que respeita à obrigatoriedade de proceder às devidas correções da s 

o 
a 

deficiências apontadas, foi deliberado por unanimidade notificar o empreiteiro da obra para, no praz 
de quarenta e cinco dias, proceder às reparações necessárias sob pena de execução da caução retid 
no âmbito da contratação daquele obra. 

------ EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO I CONSERVAÇÃO I REPARAÇÃO DE ARRUAMEN 
TOS DIVERSOS NO CONCELHO -1" FASE- Pavimentação de Arruamentos em Angueira: 
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--- 1 -Plano de Segurança: Presente a informação n° 276, datada do dia quatro do mês em curso, o 

Técnico Superior, Carlos Ventura, referindo que o plano de segurança e saúde da obra em epígrafe 
reúne as condições para que aquela obra se inicie, foi deliberado por unanimidade de acordo com esta 
informação aprovar aquele plano. 

--- 2 - Proposta de substituiçtio de pavimentaçflo a betuminoso por pavimentação a cubos de granito: 
Presente a informação n° 275. datada do dia cinco do mês em curso, do Técnico Superior, Orlando 
Marcos Moscoso, vinda na sequência de um pedido de substituição de pavimentação a betuminoso 
por pavimentação a cubos de granito no âmbito da execução da obra em epígrafe sem alteração do 
preço, na qual se informa que a substituição proposta pelo empreiteiro introduz uma mais-valia em 
obra da ordem dos 3,95 €/m2 a favor do município. 

------ Infonna também do facto do objeto de concurso abranger os dois tipos de pavimentação. 

------ Complementarmente informa que, independentemente de se considerar em termos de preço, de 
qualidade de durabilidade e de adequabilidade ao tipo de construção rural existente e ao menor custo 
introduzido em eventuais e futmas reparações de redes de infraestruturas instaladas no subsolo 
acrescendo para o município uma mais valia não desprezável, as alterações propostas, subvertem 
parcialmente o objeto do contrato para as quais não vislumbra enquadramento no CCP. 

------ Face ao teor da infonnação, considerando que a alteração proposta não implicará aumento do 
custo da obra e que apesar de tudo apartará para esta as mais-valias presentes e futuras referidas, ±ài 
deliberado por unanimidade aprovar a alteraç-ão proposta pelo empreiteiro da obra. 

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

-- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso - Portas de Serapi
cos/Edifício de Serviços do Centro de Receção e Interpretação- Auto de medição n.0 3 de trabalhos 
nonnais, datado de 05/09/2014, no valor de 6281,00 euros; 

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura- Porta da Terra Fria - Auto de medição 
n° 6 de trabalhos normais, datado de 08/09/20 14, no valor de 128 706,77 euros; 

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura- Complexo do Burro Mirandês - Auto 
de medição 11° 6, datado de 08/09/2014, no valor de 39 579,5 1 euros; 

-- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso - Portas de Serapi
cos/Edifício de Receção e Encaminhamento -Auto de medição n° 9 de trabalhos nom1ais, datado de 
05/09/2014, no valor de 9385,93 euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 
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CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO - GRANDE CAMPO D 
JOGOS EM RELVADO SINTÉTICO- Execução de cauções: Presente a uma cruta sem referência, 
datada de 28 de agosto findo, da firma Santana & CIA. S. A .. membro do consórcio construtor da 
obra em título, so licitando a suspensão de execução da garantia bancária n° 125-02-1538267 do Mil
lénnium BCP, do valor de 30 135,00 euros, até ao próximo dia 15 do mês em curso, dando possibili
dade de reunir o consórcio para resolução conjunta das anomalias detetadas na empreitada de cons
trução da obra em título, obra sobre a qual deliberou este executivo, em reunião realizada no passado 
dia 12 do mês findo, proceder à execução das cauções da obra para de proceder resolução das defi
ciências opo1tunamente apontadas e notificadas a esta firma e à firma Conduril. S. A., constituintes 
do consórcio empreiteiro construtor daquele obra, foi deliberado por unanimidade protelar, até à data 
requerida. a execução da referida caução constituída pela citada garantia bancári a. 

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

------ DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CONTEÚDOS - PUBLIPRESS, LDA: Presente uma proposta da 
finna Publipress, Lda, apresentada sob a fonna de minuta de contrato, que tem por objeto a prestação, 
por parte desta, de serviços publicitários de divu lgação dos eventos que esta câmara municipal se pro
ponha promover, mediante o pagamento do preço mensal de 182,00 euros, foi deliberado por unani
midade aprovar os termos daquela minuta e celebrar o contrato a que a mesma respeita, para o perío
do de outubro a dezembro do ano em curso. 

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

---- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA - Relatório de 
exploração do mês junbo/2014 e fatura n° 5670105658: Presente a informação n° 115, datada do 
dia cinco do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda FerTeira Pinto, referente 
ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária 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 em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 
3537,97 euros. 

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de Junho a 20 
de Julho de 2014 e Fatura n.05670105689: Presente a infonnação n° 88, datada do dia 1 O do mês 
conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em 
epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a finna A. G.S., repmtando a prestação do 
serviço que se cifrou numa ta.'<a efetiva de cobranças na ordem de 92,67%, foi deliberado por unani
midade aprovar este relatório e proceder ao pagamento da fatura no valor de 3 781 ,79 euros, relativa 
ao período em apreço. 

-----PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de Julho a 20 de 
Agosto de 2014 e Fatura 0.

0 5670105784: Presente a informação 11° 116, datada do dia 05 do mês 
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corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório 
epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço. a firma A.G.S., repmtando a prestação do 
serviço que se cifrou numa taxa etetiva de cobranças na ordem de 92.57%, foi deliberado por unani
midade aprovar este relatório e proceder ao pagamento da fatura no valor de 3779,81 euros, relativa 
ao periodo em apreço. 

- EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO--------------------------------------------

------AUTOS DE VISTORIA: 

--- MARIA GLÓRIA CAMEIRÃO ASTRtJC- Pedido emissão de licença de utilização: Presente o auto 
de vistoria tendente à emissão de licença de utilização do edifício constituído por garagem sito na 
Rua da Malhada, em Vimioso, inscrito ma matriz Predial Urbana da Freguesia de Vimioso sob o aJti
go 543 e analisado neste contexto o auto de vistoria da respetiva comissão nomeada para o efeito, 
datado do dia quatro do mês em curso, que conclui que o referido edifício cumpre na generalidade o 
licenciamento - Processo de obras no 57/95 - foi deliberado aprovar o auto em apreço. 

------RECLAMAÇÕES: 

------ DÁRIDA ALEXANDRINA MARTINS MORAIS - Reclamação sobre casa em mínas: Presente a 
informação no 260, datada do dia 26 do mês findo, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira 
Pinto, vinda na sequência de reclamação apresentada pela munícipe em título, sobre uma casa de 
habitação em ru ínas, sita na Rua do Outão, na localidade de Campo de Víboras, confinante com a 
sua casa de habitação, solicitando intervenção desta câmara, alegando que aquela se encontrar em 
estado avançado de ruína, ameaçando pessoas e bens que transitam na via pública e inclusive a sua 
casa de habitação confinante com aquela. 

------ Conclui a infonnação em análise que, efetivamente, está em causa uma antiga casa de rés do
chão e primeiro andar de que já ruiu parcialmente o telhado, tendo também ruído a fachada princi
pal, apresentando as restantes paredes sinais de degradação e eminente ruína se nada for feito a cm1o 
prazo, provocando perigo para quem passe na envolvente, constituindo para além disso um foco de 
insalubridade. 

------ Infonna ainda o autor da informação em análise que apurou pertencer a dita casa em ruína aos 
comproprietários Ana Maria dos Santos Padrão, António Alberto Torrão Afonso, Ramiro do Céu 
Padrão, Guilhermina Augusta Brás Padrão e Berta Matia Brás Padrão. 

------No contexto legal, considerando a situação efetiva de eminente ruína da aludida casa, esclarece 
o autor informação em apreço, que, neste caso, poderá e deverá a câmara municipal notificar os pro
prietários para procederem a obras de conservação por fonna de repor o edificio em estado que não 
ameace ruir e não constitua insalubridade ou impor a sua demolição e limpeza do local como se 
impõe do artigo 89° do RGEU. Porém, tal notificação, para que seja eficaz, deverá ser precedida de 
vistoria a efetuar nos termos do artigo 90° do D. L. n° 555/99, propondo, assim, o cumprimento deste 
normativo legal citando a respeito os attigo 89° a 91 o e 1 07° e 108°. 
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------- Ponderado o teor da informação, discutida a forma de resolução da situação objeto de reclama
ção foi deliberado por unanimidade notificar os proprietários do prédio para, no prazo de 30 dias, 
procederem a estabilização do prédio ou à sua demolição e limpeza do espaço, sob pena de esta 
câmara municipal dar cumprimento ao disposto na lei. 

------ JJ ED I D()~ DE AJJO 1' O --------------------------------------------------------------------------------------

------ASSOCIAÇÃO ALDEIA- Realização de evento "Biodiversidade a 100 por censo": Presente 
o pedido de apoio da associação em epígrafe para ajuda a custear o evento referido, real izado nos 
passados dias 17 e 18 de maio e que teve como objetivo descrever e recensear a fauna e a flora do 
vale do rio Angueira, tendo para este efeitos reunido os melhores especialistas na matéria, ação que 
conduziu a uma recolha de informação e de dados de extrema utilidade para o concelho de Vimioso 
e Nordeste Transmontano, que orçou em 753,60 euros, foi deliberado por unanimidade, tendo em 
conta a importância da ação para o concelho, conceder um apoio do valor referido. 

------ ASSOCIAÇÃO CAÇARELHOSBTT-TEAM- ASSOCIAÇXO DE CJCLOTURISMO DE CAÇARE

LHOS - Realização de passeio BTT "Na Rota dos Moinhos de Agua" : Presentes, da associação 
em epígrafe, dois pedidos; um de autorização para realização do passeio em título e outro de apoio 
financeiro de 300,00 euros para ajuda a custear o evento que terá lugar no próximo dia 21 do mês em 
curso, juntado neste contexto, no âmbito do licenciamento um esboço do percurso da prova, e no 
âmbito do pedido de apoio o Plano de Atividades e Orçamento, os Estatutos da Constituição da 
Associação e Declaração de Alteração de Atividade, foi deliberado por unanimidade, conceder o 
apoio solicitado e autorizar a realização do evento condicionada à opo11una apresentação dos docu
mentos em falta que devem instruir aquele pedido, concretamente: Parecer Favorável das Forças de 
Segurança, Regulamento da Prova e Traçado do percurso sobre mapa ou esboço da rede viária em 
escala que permita uma caneta análise do percurso, vias abrangidas e horários prováveis de passa
gem nestas. 

------ /Í}J())'()~ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- APOIO ESCOLAR-ATRIBUIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES- Ano Lectivo 201412015: PeJo Sr. 
Presidente da Câmara foi proposto que~ como vem sendo prática nos anos anteriores, se atribuam aos 
alunos do concelho matriculados no 1° Ciclo do Ensino Básico, os livros escolares respectivos. 

------ No mesmo contexto referiu que nos 2° e 3° Ciclos, para os alunos que são enquadrados no 
Escalão A, para efeitos de atribuição de apoio escolar no âmbito da ação social escolar, o valor atri
buído não é suficiente para suportar a totalidade do custo dos livros. Assim, há necessidade de 
aumentar aquela verba por forma a suportar mais este encargo, pois estamos perante famílias caren
ciadas, daí a atribuição do Escalão A no âmbito da Ação Social Escolar. 
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------ Neste sentido propôs que se aumente aquela verba. na medida do necessano, por forma a 
abranger, para a generalidade dos alunos aludidos, o custo do diferencial dos livros escolares para o 
ano em curso. 

------ Ponderada a proposta e considerando os princípios seguidos em anos anteriores foi deliberado 
por unanimidade aprová-la. 

- ---TRANSPORTE PÚBLICO I REDE ESCOLAR ANOS LETIVO 2014/2015- Empresa Alftmde
guense, S.A.- Can eira Junqueira-Vimioso: Foi presente a cmta referência n° 01186/ 15.15.03, datada 
de 27/08/2014, da empresa mencionada em título, concessionária da carreira de transpmte público 
Vimioso-Junqueira, solicitando apoio financeiro para poder manter aquela caneira, usada normal
mente pelos alunos do ano do agrupamento de escolas de Vimioso, alegando que face à crescente 
diminuição de alw1os e passageiros e à continua subida dos custos dos combustíveis e de manuten
ção dos veículos que operam aquela carreira, só poderá mante-la durante o ano letivo que se inicia se 
for apoiada pelo município, apoio que estima em 79,20 €/dia, acrescido do respetivo IVA. 

------ Analisada neste contexto a infmmação no 274, de 05/09/2014, do Chefe de Divisão de Obras e 
Logistica, Orlando Marcos Moscoso, referindo, no enquadrmnento da lei, - n° 1 e 2 do mtigo 6° do 
Decreto-Lei n° 299/84, de 05/09 -, que: - ';na efetivação do transporte da população escolar serão 
utilizados. em principio, os meios de transporte co!etivo(rodoviârio, ferroviário ou fluvial) que sir
vam os locais dos estabelecimentos de ensino e residência dos alunos. , e que: - " sendo considera
dos os meios de transporte coletivos cujos terminais ou pontos de paragem se siTuem a distância não 
superior a 3 Kn1 da residência dos alunos ou do estabelecimentos de ensino e os que não obriguem 
os estudantes a tempos de espera superiores a 60 minutos em cada viagem simples ... 

------ Refere ainda que, nos termos do 11° 3 do mesmo artigo: - " sempre que os meios de transporte 
coletivo não preencham as condições fixadas nos números referidos anteriormenTe. ou preenchendo
as. não satisfaçam regularmente as necessidades do transporte escolar no que se refere quer ao 
cumprimento dos horários quer à realização de desdobramentos que se revelam necessários. pode
rão ser utilizados veículos em regime de aluguer ou de propriedade dos municípios para a realiza
ção de circuitos especiais ... '' 

------- Conclui, assim, nos tem1os referidos, que a lei privi legia a realização do transporte escolar em 
carreira pública, salvaguardadas as referidas condições: necessidade de transporte, pontos de para
gem, horários escolares e tempos de espera. 

------- Por esta razão a peticionária, a empresa Alfandeguense, S.A., detentora da caneira, tem vindo 
a realizar o transporte escolar dos alunos de Junqueira, A vinhó, Santulhão e Carção para Vimioso, 
dispensando-se neste percurso a execução de um Circuito Especial de Transpmte Escolar. 

------ Refere, assim, neste contexto, que esta empresa, fundamentada no tàcto de realizar o transporte 
escolar dos alunos de Junqueira, Avinhó, Santulhão e Carção para Vimioso, vem agora alegar a 
necessidade de apoio financeiro para poder manter aquela carreira, propondo uma minuta de protoco
lo em que se podem acordar as obrigações comw1s para a manutenção daquela caneira, prevendo 
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uma comparticipação financeira da câmara municipal estimada em 79,20 € /dia, acrescido do respeti
vo IV A. 

------ Sobre a comparticipação financeira esclarece-se na informação em análise que encontrando-se 
o preço do transporte em carreiras públicas tabelado por lei a atribuição da compensação monetária e 
a forma de a concretizar por parte do município carecem de fundamentação legal, cabendo a quem 
de direito a sua análise. 

------ Ponderado o pedido da peticionária, a situação concreta do transporte dos alunos das localida
des referidas, as vantagens que resultam para o município na manutenção da carreira referida, a que 
crescem as vantagens resultantes para a população em geral daquelas localidades em manter a carrei
ra de transporte público nas referidas localidades, foi deliberado por unanimidade aprovar o apoio 
financeiro solicitado e os termos da minuta de protocolo proposto pela Empresa Alfandeguense, 
S.A, aplicando-se apenas para o 1° período escolar do ano letivo 2014-2015. 

------ ASSOCIAÇÃO A CAMINHO DA AVENTURA - CLUB NORTEX4 I MOTOCLUB FURÕES 
VIMIOSO I CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO- Protocolo de colaboração para a realização 
da Prova Desportiva King of Portugal -2014: Foi presente uma minuta do protocolo mencionado 
em título a celebrar entre esta câmara e as entidade referidas, no âmbito da realização da prova des
portiva King of Portugal- 2014, a realizar nos próximos dias 24 a 27, no qual se definem os com
promissos assumidos pelas partes e esta câmara municipal, sendo a promoção e organização, pro
priamente ditas, assumidas em conjunto pela Associação a Caminho da Aventura - Club Nortex4 e o 
Motoclub Furões Vimioso. 

------Neste contexto o Sr. Vereador António Augusto Torrão Vaz propôs que, dada a dimensão da 
prova, a sua repercussão nacional, toda a logística envolvida na organização e a previsão da grande 
afluência do público, eventualmente poderá haver necessidade de proceder ao cm1e da Estrada 
Municipal Vimioso-Avelanoso, no troço que se julgue necessário, nos dias 26 e 27. 

------ Tendo em conta que, neste âmbito, o município assume, previamente, diversas obrigações, 
nomeadamente: pagamento de publicidade, a segurança da prova, o alojamento e restauração para os 
organizadores, propõe que se cabimente e comprometa a verba de 6500,00 euros, para custear estas 
despesas e se cabimente e comprometa a mesma impm1ância de 6500,00 euros, para apoio da 
organização da prova propriamente dita. 

------ Propôs ainda que, tratando-se de uma prova desportiva e, neste sentido, tendo sido apresenta
dos, pela organização, o regulan1ento da prova, o traçado, os seguros obrigatórios e os documentos 
comprovativo da aprovação da prova pela Federação Pm1uguesa de Automobilismo, referindo esta
rem em falta o parecer das forças de segurança e eventualmente o parecer do ICNBF, se licencie 
esta prova aos promotores e organizadores - Associação a Caminho da Aventura - Club NorteX4, Moto
club Furões Vimioso e King of Portugal, como previsto no. protocolo atrás aprovado. 

------ Ponderada esta proposta foi deliberado por unanimidade comprometer as verbas para assegurar 
o pagamento das obrigações referidas assumidas por esta câmara e licenciar a prova sob condição de 
apresentação opm1una dos documentos em falta. 
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------ Considerru1do a dimensão desta prova foi ainda del iberado envolver a Empresa Municipal no 
apo io logístico à organização do evento. proceder ao corte da Estrada Vimioso-Avelanoso no troço e 
pelo período considerados necessários e solicitar a presença das forças de segurança. 

------ Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião 
pelas onze horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar. se lavrou a presente ata que, nos 
termos 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 patte 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 eíicácia imediata, e que esta ata seja assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião . 
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