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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia vinte e seis do mês 
de agosto do ano dois mil e catorze. 

------ Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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, Licínio Ramos Martins e Adriano Augusto Gonçal
ves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo 
comparecido o Senhor Vereador Heleno da Costa Simões, por motivo de férias, comigo, António 
Albet1o Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião referida. 

------ À hora indicada o senhor presidente declarou abet1a a reunião. 

t 

------ ORDEM~DO DIA 

------~lf]rl!L4~Al() ~JJ\T/f]\T(7J?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 1 353 262.80 euros. 

------ EMPRElfJrADA~ E ()BRAS PÚBLIC7AS ---------------------------------------------------------------

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO - PORTAS DA 
TERRA FRIA - Prorrogação de prazo da obra: Presente a infmmação n° 258, de 26 do mês em 
curso, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, fazendo uma retrospetiva sumária ao decurso 
da obra e analisando o pedido de prorrogação do prazo até 30 de novembro do ano em curso, apre
sentado pelo empreiteiro da obra, a firma Multinordeste, S.A., informando quanto à eventualidade de 
concessão da requerida prorrogação de prazo, referindo que o Código dos contratos Públicos prevê a 
ocorrência de prorrogação de prazo para situações de execução de trabalhos a mais e nos termos do 
at1igo 374°- "Prorrogação do prazo de execução da obra" - e do artigo 282° - "Reposição do equilíbrio financei

ro do contrato" - , não sendo, porém, qualquer destas aplicáveis à situação em causa. 

------ Por outro lado refere que o Decreto-Lei n° 6/2004, de 06/01 , que regula a revisão de preços das 
empreitadas e obras públicas, prevê, no seu artigo 13°, a concessão a título gracioso de prorrogação 
de prazo de execução dos contratos de empreitadas sem acréscimo do valor de revisão de preços em 
relação ao prazo acrescido. 
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------ Refere, a contexto de incumprimento do contrato, no que respeita a atraso na execução da obra, 
o at1igo 403°- "Atrasos na execução da obra" do CCP. 

------ Conclui referindo que a prorrogação de prazo solicitada não sendo enquadrada no CCP como 
uma prorrogação legal do prazo pelos factos invocados pelo empreiteiro, deixa à consideração supe
rior a eventual concessão de uma prorrogação de prazo a título gracioso, caso se julgue haver essa 
possibilidade legal, deixando, também, à consideração, a possibilidade de aplicação de sanções, rele
vando, contudo, que o atraso na conclusão dos trabalhos poderá acaiTetar prejuízos avultados para o 
município, posto que se trata de uma obra candidatada ao programa comunitário PROVERE DA TERRA 

FRIA TRANSMONTANA, comparticipado a 80%, em que todos os procedimentos têm que estar concluí
dos a 31 de dezembro do ano em curso. 

------ Ponderado o teor da infonnação em apreço e as razões argumentadas pelo empreiteiro, foi deli
berado por unanimidade conceder a requerida prorrogação de prazo a título gracioso. 

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO- COMPLEXO 
DO BURRO MIRANDÊS- Prorrogação de prazo da obra: Presente a informação n° 259, de 26 do 
mês em curso, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, fazendo uma retrospetiva sumária ao 
decurso da obra e at1ali.i ando o pedido de protTogação do prazo até 30 de novembro do ano em curso, 
apresentado pelo empreiteiro da obra, a firma Multinordeste, S.A., informando quanto à eventualida
de de concessão da requerida prorrogação de prazo, referindo que o Código dos contratos Públicos 
prevê a oconência de prorrogação de prazo para situações de execução de trabalhos a mais e nos ter
mos do artigo 3 74°- "Prorrogação do prazo de execução da obra"- e do artigo 282°- "Reposição do equilíbrio 

financeiro do contrato" - , não sendo, porém, qualquer destas aplicáveis à situação em causa. 

------Por outro lado refere que o Decreto-Lei no 6/2004, de 06/01 , que regula a revisão de preços das 
empreitadas e obras públicas, prevê, no seu mtigo 13°, a conceção a título gracioso de prorrogação de 
prazo de execução dos contratos de empreitadas sem acréscimo do valor de revisão de preços em 
relação ao prazo acrescido. 

------ Refere, a contexto de incumprimento do contrato, no que respeita a atraso na execução da obra, 
o artigo 403°- "Atrasos na execução da obra" do CCP. 

------ Conclui referindo que a prorrogação de prazo solicitada não sendo enquadrada no CCP como 
uma prorrogação legal do prazo pelos factos invocados pelo empreiteiro, deixa à consideração supe
rior a eventual concessão da pronogação de prazo a título gracioso, caso se julgue haver essa possibi
lidade legal, deixando, também, à consideração a possibilidade de aplicação das sanções, relevando, 
contudo, que o atraso na conclusão dos trabalhos poderá acarretar prejuízos avultados para o municí
pio posto que se trata de uma obra candidatada ao programa comunitário PROVERE DA TERRA FRIA 

TRANSMONTANA, comparticipado a 80%, em que todos os procedimentos têm que estar concluídos a 
31 de dezembro do ano em curso. 

------ Ponderado o teor da informação em apreço e as razões argumentadas pelo empreiteiro, foi deli
berado por unanimidade conceder a requerida pronogação de prazo a título gracioso. 
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------ BENEFICIAÇÃO I REPA RAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE VIMIOSO - Revisão de 
preços: Presente a infonnação n° 242, datada do dia 13 do mês em curso, da Técnica Superior, Sofia 
Maria ventura Diz, relativa à revisão de preços definitiva da obra em título, infom1ando que o 
empreiteiro, a filma Gabimarão, Construções. S.A., não apresentou, por sua iniciativa, os cálculos da 
revisão de preços, nem sendo esta promovida por iniciativa dos dono da obra, porém, sendo obriga
tória nos te1mos da lei e nos termos contratualmente estabelecidos, apresenta os mapas de cálculo 
definitivo relativamente aos autos de trabalhos normais executados, baseado na forma de revisão, no 
plano de trabalhos e cronograma financeiro. 

------ Neste sentido apresenta os respetivos mapas de cálculo nos quais contabiliza a revisão no valor 
de 1998,97 euros. 

------ Foi deliberado por unanimidade aprová-la e notificar desta o empreiteiro. 

------ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS DA TORRE E ENTRADA DO ANTIGO CASTELO MEDIEVAL 
DE VIMIOSO- Revisão de preços: Presente a informação n° 243, datada do dia 13 do mês em curso, 
do Técnico Superior Vítor Filipe Afonso Ventura, relativo à revisão de preços definitiva da obra em 
título, informand~ que o empreiteiro, a firma Multinordeste- Mult(funções, Construções e Engenha
ria, Lda., não ap;esentou, por sua iniciativa, os cálculos da revisão de preços, nem sendo esta pro
movida por inici~ltiva dos dono da obra, porém, sendo obrigatória nos tennos da lei e nos termos con
tratualmente estabelecidos, apresenta os mapas de cálculo definitivo relativamente aos autos de traba
lhos n01mais executados baseado na forma de revisão, no plano de trabalhos e cronograma financei
ro, concluindo não haver lugar a qualquer revisão de preços dos autos elaborados posto que nos ter
mos do Decreto-Lei 11° 6/2004, de 06/01, só há lugar a revisão de preços quando a variação, para 
mais ou para menos, do coeficiente de atualização mensal for igual ou superior a 1% em relação à 
unidade, o que não se verifica em nenhum dos meses do plano de pagamentos. 

------ Neste sentido apresenta os respetivos mapas de cálculo daquela revisão. 

------Foi deliberado por unanimidade aprová-la e notificar desta o empreiteiro. 

------ BENEFICIAÇÃO I REPARAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE VIMIOSO - Conta Final: 
Presente a informação n° 246, data da do dia 18 do mês em curso, da Técnica Superior Sofia Maria 
Ventura Diz, relativa à conta final da obra em título, infom1ando que nesta obra não houve lugar a 
erros ou omissões, a trabalhos a mais, a prémios, nem aplicação de coimas, tendo-se verificado 
trabalhos não realizados no valor de 9116,00 euros e que o valor de revisão de preços definitiva 
importou em 1998,97 euros. 

------ Neste sentido apresenta os mapas da conta final da obra, que, nos termos do artigo 401 o do 
Código dos Contratos Públicos deverão, depois de aprovados, ser enviados ao empreiteiro, a firma 
Gabimarão, Construções S.A., para efeitos aprovação, assinatura ou reclamação. 

------ Face ao teor da infonnação foi deliberado por unanimidade aprovar a conta final e notificar des
ta o empreiteiro nos referidos tem1os da lei, para a sua aprovação assinatura ou eventual reclamação. 
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------REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE AO ARQUIVO MUNICIPAL 
DE VIMIOSO- Conta Final: Presente a infmmação n° 249, data da do dia 18 do mês em curso, do 
Técnico Superior, Vítor Filipe Afonso Ventura, relativa à conta final da obra em título, informando 
que nesta obra não houve lugar a erros ou omissões, a trabalhos a mais, a prémios, nem aplicação de 
coimas, tendo-se verificado trabalhos a menos no montante de 8536,73 euros, não havendo, tam
bém, lugar a revisão de preços. 

------Neste sentido apresenta, nos termos dos artigos 399° e 400° do Código dos Contratos Públicos, 
os mapas da conta final da obra, que, nos tennos do artigo 401 o deste código deverá aquela conta, 
depois de aprovada, ser enviada ao empreiteiro, a firma Multinordeste - Multtfunções, ConstruçtJes 
e Engenharia. Lda., para efeitos aprovação, assinatura ou reclamação. 

------ Face ao teor da informação foi deliberado por unanimidade aprovar a conta tina! e notificar des
ta o empreiteiro nos referidos termos, para efeitos de aprovação assinatura ou eventual reclamação. 

------ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS DA TORRE E ENTRADA DO ANTIGO CASTELO MEDIEVAL 
DE VIMIOSO- Conta Final: Presente a informação n° 247, data da do dia 18 do mês em curso, do 
Técnico Superior, Víto.i' Filipe Afonso Ventura, relativa à conta final da obra em título, informando 
que nesta obra não houte lugar a enos ou omissões, trabalhos a mais, prémios, ou aplicação de coi
mas e que não houve, também, lugar a revisão de preços. 

------Neste sentido apresenta, nos termos dos artigos 399° e 400° Código dos Contratos Públicos, os 
mapas da conta final da obra, que, nos termos do artigo 401 ° deste código, deverá, aquela conta, 
depois de aprovada, ser enviada ao empreiteiro da obra, a firma Multinordeste - Mult~fzmções. Cons
truções e Engenharia, Lda., para efeitos aprovação, assinatura ou reclamação. 

------ Face ao teor da informação foi deliberado por unanimidade aprovar a conta final e notificar des
ta o empreiteiro nos referidos termos, para efeitos de aprovação assinatura ou eventual reclamação. 

------ AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presente o auto de vistoria e medição 
de trabalhos referente à obra: 

-- Centro Interpretação das Minas de Argozelo - Auto de medição n.0 1 O de trabalhos nor
mais, datado de 22/08/2014, no valor de 4791 ,07 euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

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

------ AJUSTE DIRETO PARA ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "EXECUÇÃO 
DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES NO ANO LETIVO DE 2014-2015 
CIRCUITOS No 2, 3 E 4" - Relatório Final: Presente o relatório final do júri do concurso em epígra-
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fe, do dia 25 do mês em curso, que conclui que as propostas economicamente mais vantaj osas, por 
lote e circuito, são as classificadas em primeiro lugar, assim: 

- Lote 1 - Circuito n° 2 - Custódio António Correia Cameirão, do valor de 9681 ,68 euros; 
-Lote 2 - Circuito n° 3 - Ivone dos Santos Pinto Lopes Cameirão, do valor de 1 O 432,71 euros; 
- Lote 3 - Circuito n° 4 - Arnaldo Pires, Lda., do valor de 25 921 ,90 euros, 

foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação a estes concorrentes, conforme referido, de 
acordo com o teor do analisado relatório. 

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

------MINUTAS DE CONTRATOS: 

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

- ''Beneficiação/Conservação/Reparação de Arruamentos Diversos no Concelho - 1. nfase -
Pavimentação de Arruamentos em Angueira ", 

foi deliberado pm; unanimidade aprová-la. 

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

------SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - Fatura n° 2014/256, refe
rente ao mês de julho de 2014 no valor de 19 340,04 euros: Analisada a informação n° 245, datada 
de 18 do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, e pelo Fis
cal Municipal, José Manuel Alves Ventura, relativa à fmma de prestação dos serviços de limpeza de 
arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela Associa
ção de Municípios da Tena Fria do Nordeste Transmontano, reportando a forma de prestação destes 
serviços, respeitantes ao período faturado, e as diversas discrepândas entre os serviços efetivamente 
executados e a faturação apresentada, que traduzem numa discrepância da faturação a mais nos 
seguintes itens: 

5- Transporte e Aterro de R. S. U.- CM Vimioso - 226,39 euros: 
6.5- Lavagem de arruamentos - 391,08 euros; 
8 - Eliminação de R.S. U.- Valorização de RSU no TMB - 552,93 euros. 

foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora do serviço 
do teor da inf01mação analisada e das discrepâncias apuradas. 

------RECOMENDAÇÕES DA E.R.S.A.R. SOBRE TARIFÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Foi 
presente a informação n° 105, de 20 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Fetreira 
Pinto, alertando para o facto dos municípios serem obrigados a fornecer anualmente, à ERSAR, os 
dados dos tarifário de água, esgotos e resíduos sólidos urbanos. 
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------ Refere que, este ano, aquela entidade, emitiu uma série de recomendações relativas às tarifas 
praticadas no município, que destaca pela sua importância: 

- não dever cobrar a execução de ramais domiciliário.s· até 20 metros. sendo que os tari
fários do município prevêem sempre o pagamento dos ramais: 

- criação de tar(fários sociais e parafamílias numerosas, situaçt5es que o regulamento 
municipal não define, limitando-se o artigo 40° do regulamento de águas prever a possi
bilidade da câmara poder reduzir em 50% o 1nontante das tarifàs a munícipes em situa
ção económica d[flcil a comprovar; 

- previsão em orçamento, de atribuição e.specifica sob aforma de subsidiação que contem
ple os serviços cujas tar[fas não cubram os respetivos custos. 

------ Refere ainda outras recomendações da ERSAR, de caráter menos incisivo, que se repo11am a 
indicações no sentido de: 

-só se deveriam distinguir dois tipos de tar[fários: doméstico e outros: 
-a tar[fa a cobrar deveria ser por período de 30 dias e não por mês: 
- os escalões de consumo de água deveriam ser iguais em todo o país: 0/5m3; 5115 m3: 

15125 m3: e > 25m3, situação esta que implicaria a eliminação do último escalão em vigor 
do regulamento municipal. 

' 
------ Conclui, assim, Q. autor da informação, que, sendo estas recomendações de índole político-
social , deve a câmara mtnicipal analisar as recomendações e tomar as medidas que julgar adequadas. 

------ Face ao exposto foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento das referidas recomenda
ções e, em futura alteração aos regulamentos, reanalisar o âmbito de aplicação destas recomendações. 

------ ~l>Il'Il7/1(7AÍ() ~ l!llllffl\Tl~/1(7AÍ() -----------------------------------------------------------------------

------ CERTIDÕES: 

----- NÁDIA GLÓRIA CAMEIRÃO ASTRUC E LETICIA ASTRUC: Presente a informação n° 256, de 
26/08/2014, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido das requerentes 
em título, solicitando que se ce11ifique que o seu prédio urbano sito na Rua da Malhada n° 55, em 
Vimioso, descrito na Matriz Predial Urbana da freguesia de Vimioso sob o artigo n° 534, foi cons
truído antes do ano 1951, antes da entrada em vigor do ROEU, foi deliberado por unanimidade certi
ficar, em conformidade com a infom1ação em análise, que aquele prédio teve génese muito antiga e 
construção anterior a 1951. 

------ ()lJJr~()~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------INSALUBRIDADE NA LOCALIDADE DE MA TELA - Queixa sobre alojamento de animais: 
Presente a informação n° 235, datada de 07/08/2014, do Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventu
ra, relativa à vistoria efetuada às instalações da exploração de bovinos, sitas na localidade de Matela, 
propriedade da senhora Maria Helena Izeda Pires Domingues, vistoria efetuada na sequência de nova 
queixa apresentada pelo Sr. Dr. Vicente Fernandes, na qualidade de advogado, representante dos 
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senhores José do Nascimento Monteiro Tonão e Domingos António Pires Barreiros, relativa à veri
ficação da permanência de insalubridade causada pelas más condições de higiene existentes no local 
vizinho das habitações dos referidos representados, informação que conclui que se verifica, ainda, 
naquele local, na exploração referida, a permanência de cinco animais, estmmes e fardos de palha, 
verificando-se ainda no estábulo daquele recinto, num compartimento cercado de aproximadamente 
20 m2, a permanência de dois vitelas, estando o restante espaço do estábulo cheio com fardos e um 
trato r. 
------ Conclui a informação em análise que, face ao relatado, a proprietária não deu cumprimento, na 
totalidade, às medidas que lhe foram impostas pela comissão de vistoria em 04/03/2014, que reco
mendava especificamente: 

- limpeza regular das instalações; 
- evitar acumulação de estrumes no exterior; 
- em épocas favoráveis ao aparecimento de insetos, os donos dos animais devem providenciar a 
desinsetizaçâo quer dos animais quer do alojamento com alguma periodicidade, 

e impunha à proprietária as seguintes medidas, a promover urgentemente: 
-respeitar as· regras de saúde e bem estar animal, assegurando uma correta alimentação e abe
beramento dos animais e fazer a remoção dos estrumes do estábulo atempadamente; 

- proceder à -.remoção do estrume bem como desinsetizar e desinfetar os espaços exteriores do 
estábulo qur confina com uma casa de habitação de modo a deixar de constituir perigo para a 
saúde públi"ca. 

------ Face ao exposto na informação, considerando verificar-se incumprimento, embora que parcial, 
das imposições desta câmara, impostas por deliberação, na reunião do dia 07 de abril do ano em 
curso, foi deliberado por unanimidade notificar, novamente, via coneio registado com aviso de rece
ção, a proprietária da exploração objeto de vistoria, a senhora Maria Helena Izeda Pires Domingues, 
para dar total cumprimento às medidas impostas por esta câmara, na referida reunião, devendo, opor
tunamente, infom1ar esta câmara da implementação e concretização daquelas medidas, reiterando
se, no caso de incumprimento, as medidas sancionatórias fixadas por esta câmara na referida reunião. 

------ Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas onze horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos 
tennos do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros pre
sentes e, de acordo com a parte final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os pre
sentes. 

------ 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. 
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