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------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia doze do mês de
agosto do ano dois mil e catorze.
------ Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e catorze, pelas dez horas e dez minutos, 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, e Adriano Augusto
Gonçalves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não
tendo comparecido o Senhor Vereador Licínio Ramos Martins por motivo de férias, comigo, António
Alberto Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião referida.
------ À hora indicada o senhor presidente declarou aberta a reunião.

---PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

---Férias dos autarcas:
------ O Senhor Presidente da Câmara informou que, na próxima semana, estará ausente, por motivo
de férias.

------ Pelo Senhor Vereador Heleno da Costa Simões foi, também, informado que estará de férias no
período de 14 de agosto até 12 de setembro, motivo pelo qual não estará presente nas reuniões deste
órgão que se realizem naquele período, justificando assim, desde já, as respetivas faltas.

---ORDEM DO DIA
----ÓRGÃO DO MUNICÍPIO------------------------------------ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - Unidade Domiciliária de Cuidados PaliativosPlanalto Mirandês: Pelo Sr. Presidente foi presente uma minuta do protocolo em título a celebrar
entre a Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., a Câmara Municipal de Miranda do Douro, a
Câmara Municipal de Mogadouro, a Câmara Municipal de Vimioso e as Santas Casas da Misericórdia de Miranda do Douro, de Mogadouro e de Vimioso.

------ O protocolo tem por objeto acordar a forma de colaboração no sentido de dar continuidade à
Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos do Planalto Mirandês (UDCP-PM), nos concelhos de
Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso, com o objetivo de continuar a proporcionar, pelo período
de cinco anos, atendimento integrado e multidisciplinar a doentes a necessitar de cuidados paliativos.
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------ Os encargos dos municípios, calculados segundo método de proporcionalidade populacional
estimando-se para o município de Vimioso o valor de 5989,49 anuais destinado ao pagamento dos
serviços de cuidados paliativos, cabendo, ainda, para além deste encargo, a obrigação de disponibilização de serviços de oficina mecânica destinados à manutenção das unidades móveis, combustíveis e
seguros.
------ Lido aquele documento o Sr. Presidente propôs a sua aprovação em minuta que será, futuramente, objeto de assinatura, ato de que dará oportuno conhecimento.
------Foi deliberado por unanimidade aprová-lo
------ Considerando que este protocolo, prevendo uma duração de cinco anos, dará origem a pagamentos ao longo deste período, foi deliberado submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, em
próxima sessão, após o que será assinado e entrará, efetivamente, em vigor.

----- SITUAÇÃO FINANCEIRA ----------------------------------------------------------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 126 613 ,89 euros.
--ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014:
--MODIFICAÇÃO No 16- ALTERAÇÃO N° 12: Presente a modificação/alteração em epígrafe no
valor total de 92 990,00 euros, correspondendo a despesas correntes 22 990,00 euros e despesas de
capital 70 000,00 euros foi deliberado por unanimidade aprová-la.
--PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014:
------MODIFICAÇÃO N° 16- ALTERAÇÃO N° 12: Presente a modificação/alteração em epígrafe
no valor de 100 670,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la.

------ AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS E ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DA
CÂMARA MUNICIPAL- 1° SEMESTRE 2014 : Pela informação no 053/DF, datada do dia 08 do mês
em curso, da Chefe da Divisão Financeira foi presente a Análise Económico-Financeira reportada
ao 1o semestre do ano económico em curso, em cumprimento do disposto no artigo 77° da Lei n°
73/2013, documento elaborado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Pereira & Duarte.
------Foi deliberado remete-lo à aprovação da Assembleia Municipal.

--PDM- PLANO DIRETOR M U N I C I P A L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIJ>AL DE VIMIOSO -Apresentação da Proposta da
R.A.N. Bruta: Foi presente a informação 236, do dia 7 do mês em curso, da Técnica Superior, Sónia
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Maria, apresentando a proposta das cartas em epígrafe, elaboradas na sequência de anteriores informações a este respeito, do trabalho de campo realizado pela DRAPN e reunião setorial desta entidade
realizada com a CCDRN, conforme previsto no Dec. Lei no 73/2009, de 31 de março propondo a sua
aprovação e posterior remissão à CA (Comissão de Acompanhamento).
------Foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta das cartas apresentada e submetê-las à apreciação das juntas de freguesia para se pronunciarem e, após este procedimento, remetê-las para apreciação da CA.

--EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS--------------------------CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE "BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO I REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO - 1." FASE - PAVIMENTAÇÃO DE
ARRUAMENTOS EM ANGVEIRA"- Relatório Final: Presente o relatório final do júri do concurso
em epígrafe, do dia 30 do mês findo, que conclui sobre a manutenção da pontuação atribuída aos
concorrentes ao concurso em título no relatório preliminar, classificando em 1o lugar, de entre as
concorrentes, a firma Pavimentações- António Rodrigues da Silva & Filhos Lda., de acordo com a
sua proposta no valor de € 126 933,25, foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação a este
concorrente, de acordo com a proposta apresentada.

- - REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO- LARGO DO FUNDO EM SANTULHÃO- Conta Final: Presente a informação n° 238, data da do dia 08 do mês em curso, do Técnico
Superior Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativo à conta final da obra em título, informando que
nesta obra não houve suprimento de erros ou omissões, nem trabalhos a mais, tendo-se verificado,
pelo contrário, quantidades de trabalhos que não atingiram as medições previstas na lista de quantidades de trabalhos, verificando-se um volume de trabalhos a menos correspondentes a 20,09% do
valor do contrato, referindo no mesmo contexto que a revisão de preços foi nula.

------No mesmo sentido apresenta os mapas da Conta Final da obra, que, nos termos do artigo 401°
do referido código, deverão, depois de aprovados, ser enviados ao empreiteiro da obra, o Sr. Manuel
Emídio Quina Marques, para efeitos aprovação, assinatura ou reclamação.
------ Face ao teor da informação foi deliberado por unanimidade aprovar a conta final e notificardesta o empreiteiro nos referidos termos da lei para a sua aprovação assinatura ou eventual reclamação.

--- CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO - GRANDE CAMPO DE
JOGOS EM RELVADO SINTÉTICO - Deficiências da obra: Presente a informação n° 228, datada
do dia 31 do mês findo, do Técnico Superior Vítor Filipe Afonso Ventura, fazendo uma retrospetiva
relativa aos procedimentos impostos ao empreiteiro para sanar as deficiências da obra, referindo-se
aos incumprimentos do consórcio construtor "Santana & CIA, S. A. - Conduril, S. A. " e à notificação feita por esta câmara no sentido de proceder às deficiências oportunamente apontadas, sob
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pena de esta câmara proceder à execução das cauções vigentes para a resolução daquelas deficiências.
------ Refere neste contexto que não tendo o consórcio dado qualquer resposta, embora uma das
firmas constituintes, a firma Conduril, S. A., tivesse promovido a realização de alguns trabalhos e se
tivesse prontificado a assumir a sua quota de responsabilidades e contabilizado os trabalhos de reparação entretanto realizados no valor de 5113,40 euros e orçamentado no valor de 60 270,00 euros os
trabalhos de reparação a realizar, nomeadamente, retificação das medidas do campo em relvado sintético e entrega do certificado FIFA 2 estrelas.
------Aponta o autor da informação o que determina o Código dos Contratos Públicos no que respeita aos defeitos de obra, garantia da obra e execução de caução, respetivamente constantes dos artigos
396°, 397° e 296° deste código, referindo que nos termos contratualizados a corresponsabilidade dos
membros do consórcio é de 50%, sendo ambas solidárias perante o dono da obra pelo integral cumprimento de todas as obrigações contratualizadas.
------No que respeita às cauções para garantia da obra, refere que foram prestadas e estão em vigor
as cauções iniciais constituídas por garantias bancárias; uma do valor de 33 183,11 euros, prestada
individualmente pelo membro do consórcio Conduril, S.A., e oura de igual valor prestada pelo outro
membro do consórcio a Santana & CIA, S.A., correspondentes a 5% do valor contratual.
------ Refere, também, que existem reforços de caução, correspondentes a 5% dos pagamentos efetuados:
-da firma Santana & CIA, S.A., duas garantias bancárias dos valores individuais de 17 723,91
euros e 17 606,52 euros;
- e da firma Conduril, S.A., uma retenção, constituída por depósito em dinheiro a favor desta
câmara, no montante de 35 330,43 euros.
------Face ao teor da informação, conhecida a situação concreta descrita, e:
-Considerando que, no prazo de garantia da obra foram identificadas deficiências;
-Que o consórcio foi notificado das deficiências apontadas, a fim de proceder à sua correção;
-Apesar das empresas que constituem o consórcio terem procedido individualmente a algumas
reparações, não procederam à reparação da totalidade das correções I deficiências apontadas, nomeadamente, solucionando as dimensões do campo em relvado sintético e obtenção do Certificado FIFA
2 estrelas, conforme resulta da informação técnica;
- Considerando que a correção dos defeitos ordenada não foi executada no prazo fixado e que
assiste ao dono da obra optar pela execução dos trabalhos em falta, diretamente ou por intermédio de
terceiro;
- Considerando que foi prestada caução inicial no valor de 5% do contrato e outras garantias do
contrato , além do reforço de caução no valor de 5% dos pagamentos efetuados por parte da empresa
Conduril, Construtora Duriense S.A.;
-Considerando que, resulta da informação técnica, bem como do orçamento junto, que o valor
necessário para solucionar as dimensões do campo em relvado sintético bem como para obtenção do
certificado FIFA 2 estrelas importa em 60 270,00 € ( IVA incluído);

Reunião Ordinária de 12 - 08 - 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO
-E conforme resulta do artigo 4° do contrato de consórcio as empresas executarão os trabalho
da empreitada de forma integrada e de acordo com as seguintes percentagens: Conduril 50% e Santana 50%,
------ Pelo exposto e para proceder à retificação das dimensões do campo em relvado sintético e
obtenção do certificado FIFA 2 estrelas, e nos termos do disposto no artigo 296° do CCP, delibera-se
proceder à execução parcial da garantia bancária no 125-02-153 8267 do Millenium BCP, pelo montante de 30 135,00 €, garantia esta prestada pela Empresa Santana & ca, S.A., e executar/utilizar o
depósito bancário/reforço de caução efetuado a favor do Município de Vimioso, pela empresa Conduril, Construtora Duriense, S.A. e pelo valor de 30 135,00 €.

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

- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e A ventura de Vimioso - Portas de Serapicosl Edifício de Receção e Interpretação- Auto de medição n.0 2 de trabalhos normais, datado de 08/08/2014,
no valor de 9 391 ,50 euros,
foi deliberado por unanimidade aprová-lo.

-----AUTOS DE VISTORIA:
--AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERTAÇÃO DE CAUÇÕES - Decreto-Lei no
190/2012: Presente o auto de vistoria, datado do dia 31 do mês findo, assinado pela respetiva comissão de vistoria, referente à verificação dos trabalhos para efeitos de liberação parcial da caução da
obra de Reforço e Consolidação e Renaturalização de um Açude Existente no Rio Maçãs, obra
executada pela firma Multinordeste, S.A., na qual se refere que decorreu o segundo ano completo
sobre a receção daquela obra sem que se verifique qualquer anomalia, referindo que relativamente
a esta foi já libertado a correspondente percentagem da caução referente ao primeiro ano de vigência
da garantia pelo que, nos termos da alínea b) do n° 2 do artigo 3° do Decreto-Lei n° 190/2012, de
22/08, poderá proceder-se à libertação de 30% da caução dada como garantia daquela obra, foi
deliberado por unanimidade, de acordo com o auto referido, proceder à liberação da caução desta
obra na percentagem referida, respeitante ao segundo ano de vigência da garantia.

--AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS------------------------MINUTAS DE CONTRATOS:
- - Presentes as minutas dos seguintes contratos:

- "Prestação de Serviços de Exploração e Manutenção de todas as Estações de Tratamento
de Águas Residuais e Estações de Tratamento a elas associadas, do Município de Vimioso - ( 3
Etar 's clássicas e 25 Etar 's compactas e 14 estações elevatórias)";
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- "Contratação de Prestação de Serviços na área de Engenharia Civil - Modalidade de
Tarefa - para constituição de uma Equipa Multidisciplinar para conclusão do Plano Diretor
Municipal",

foi deliberado por unanimidade aprová-las.

----CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-------------------------------------- - - EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 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, RESPEITANTE AO PERÍODO DE 1 A 30 DE DO MÊS DE JUNHO -

Relatório de exploração do mês junho/2014 e fatura no 5670105524: Presente a informação n° 96,
datada do dia 25 do mês de julho, subscrita pelo Técnico Superior Manuel Miranda Ferreira 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 anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura
no valor de 3713,18 euros.

----- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO- Relatório de exploração do mês de junho

2014 e fatura no 5670105523 no valor de 15 197,38 euros: Presente a informação n° 98, datada do
dia 29 do mês de julho, subscrita pelo Técnico Superior Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao
relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma AGS, 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.

--EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração do mês de junho 2014 e fatura n° 5670105525 no

valor de 16 162,05 euros: Presente a informação no 94, datada do dia 25 do mês de julho, subscrita
pelo Técnico Superior Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma AGS, 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.

CONTRATUALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS CONEXOS: Foi
presente a informação no 101, de 7 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira
Pinto, alertando para o seguimento das recomendações da ERSAR no que respeita à prática de fomecimento de água a instituições que desenvolvem atividades de carater social e cultural.
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------ Concretiza que a as "Recomendações Tarifárias " da ERSAR vem estabelecendo que as autar
quias procedam a práticas que levem a que os tarifários a praticar tenham caráter universal e impliquem a recuperação dos seus custos.
------- Acrescenta que, em auditorias feitas por aquele organismo aos serviços prestados pela câmara
municipal tem constatado que há uma grande disparidade entre o volume de água entrada nos sistemas e a água faturada, disparidade que deveria ser corrigida.
------Tem-se ainda verificado que, além da água que a própria autarquia gasta nas suas diversas funções, havia outros consumidores que estavam a ser abastecidos sem contratualização, contrariando,
inclusive, o disposto nos Regulamentos dos Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento que
preveem uma tarifa especial para pessoas coletivas e IPSS.
------Neste sentido apela para a importância de regularização destas inconformidades.
------ Conhecida a situação exposta e a pressão que a referida entidade vem fazendo junto dos municípios nesta âmbito, foi deliberado por unanimidade notificar as IPSS ·s do concelho para procederem
junto dos serviços de água desta câmara à celebração dos respetivos contratos de fornecimento de
água, isentando-as, nos termos dos regulamentos, das taxas de ligação e colocação de contadores.

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

---DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:
--- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi informado o executivo que, no âmbito da delegação das
competências que lhe foram delegadas pela câmara municipal, em reunião ordinária realizada no dia
22 de outubro de 2013, ao abrigo do n. 0 1 do artigo 34. 0 da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, deferiu os seguintes pedidos de licenciamento de operações urbanísticas:
- Fernando Augusto Correia - Legalização de alterações de uma habitação unifamiliar, sita na
Caleja da Lama, Lote 16, em Vimioso;
-Marlene Gomes Reis - Reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita na Rua da Cruz, em
Santulhão.

Foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

---CERTIDÕES:
--ANA MARIA LUCAS ALVES: Presente a informação no 240, de 11/08/2014, do Técnico Superior Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido da munícipe em título, solicitando que se certifique que o seu prédio urbano sito na Rua da Portela n° 39, em Vimioso, descrito na Matriz Predial
Urbana da freguesia de Vimioso sob o artigo n° 888, foi construído antes do ano 1951, antes da
entrada em vigor do RGEU, foi deliberado por unanimidade certificar, em conformidade com a
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informação em análise, que aquele prédio teve génese muito antiga, antes da vigência do referido
regulamento, embora tivesse sido objeto de obras de reparação/ampliação no ano de 1970.

Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade:
Presente a informação n° 239, do dia 08 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido de parecer sobre constituição de compropriedade sobre o prédio sito no
lugar da Veiga, na localidade de Carção, inscrito na Matriz Predial Rústica desta freguesia sob o artigo 85, descrito na Conservatória do registo Predial de Vimioso sob a descrição no 1014/20140330,
requerido pela proprietária em título, informação que conclui tratar-se de um prédio próximo do
aglomerado urbano da referida localidade, mas em área de Reserva Ecológica Nacional, em regime,
em princípio, "nom aedificandi" ou com muita condicionante, não tendo, em princípio, a pretensão
de constituição de compropriedade como objetivo a realização de qualquer edificação, advindo
antes, como se requer, pelo facto de permitir a distribuição de cotas de herança.
------AMÉLIA ALVES FERNANDES VAZ-

------ Considerado o pedido e o teor da informação em apreço foi deliberado em sua concordância
emitir parecer favorável à constituição de compropriedade sobre o identificado prédio, nos termos
requeridos da Lei no 64/2003, de 23 de agosto.

------ PEDIDOS DE APOIO ---------------------------------------------------------

Concurso
Concelhio - Pedido de Apoio: Presente a informação n° 34/DDES, de 11 do mês em curso apresentando a conta das despesas finais do concurso em epígrafe, assim discriminadas:
-Prémios de participação aos criadores 628,00 euros;
- Prémios do concurso 5458,00 euros;
- Lutas de touros 5200,00 euros;
-Despesas com almoço para agricultores e criadores 6642,00 euros;
- Despesas Administrativas 100,00 euros,
totalizando o valor de 18 055,00 euros.

----- ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RAÇA MIRANDESA -

------Considerando que, numa primeira fase, foi transferido para a associação organizadora a importância de 5745,00 euros , propõe o autor da informação que se transfira, nesta fase, para aquela
associação, a parte em falta, 12 310,00 euros, por forma de saldar as contas com a realização daquele concurso.

--- Ol!JrllOS ------------------------------------------------------------------

Processo 014/CEI/14 - Retificação às
Informações DDS/EEF/14 e DDS/EEF/15: Presente a informação ReP DDES/EEF/ 17, da Assistente Técnica da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, Natalina Neves Pires, datada do dia
30 do mês findo, informando quanto à substituição, no âmbito daquele processo, da integrada Sandra
Cristina Fernandes Gonçalves por Maria Bemardete Miranda Veiga, titular do Cartão de cidadão n°
12076293, NIF 228652855, substituição que se reporta ao período de 24-072014 a 20-04-2015,

- - - MEDIDA CONTRATO EMPREGO-JNSERÇA-0 DO /EFP-
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solicitando, assim, a subscritora da informação, aquela substituição e, neste sentido, se proceda à
celebração do respetivo contrato de trabalho, contrato de seguro e observem as restantes normas
legais aplicáveis.
------ Refere ainda que a integrada Sandra Cristina Fernandes Gonçalves cessou o seu contrato
emprego-inserção, celebrado com esta câmara em 14 do mês findo, por ter celebrado contrato de trabalho com uma empresa, e que à integrada Maria Bemardete Miranda Veiga é atribuível o subsídio
de transporte.
------ Face à informação foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento, aprovar a substituição
em causa e promover as respetivas alterações contratuais.

---CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. PEDRO DE AVELANOSO: Presente um requerimento do centro em título solicitando, na sequência de deliberação tomada por esta câmara em reunião
anterior, que seja celebrado o contrato de arrendamento da Escola Primária de Vimioso posto que já
celebrou com o Centro Regional da Segurança Social de Bragança o protocolo que lhe permite assumir a gestão da Creche e CATL naquele edifício, foi deliberado por unanimidade arrendar o referido
edifício à requerente para aquele fim.

--QU EIXA RELATIVA A DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DENTRO DO
AGLOMERADO URBANO DE VIMIOSO- A lberto de Jesus Torrão Afonso: Presente ao auto de
vistoria, datado do dia 30 do mês findo, relativo à vistoria efetuada junto à habitação e terreno propriedade do reclamante em título para verificação da situação de insalubridade de drenagem de águas
residuais a céu aberto existente no terreno vizinho propriedade de Maria Angelina Brás, auto que dá
conta da situação de execução de um coletor de drenagem de águas pluviais implantado em terrenos
de particulares com casa, na zona do Cabecico e E.N. 219 ao Km 0+320, mediante acordo entre estes
estabelecido.

------ Relata o auto em análise que o referido coletor se encontra danificado, provocando drenagem
de águas residuais a céu aberto .
------ O queixoso é proprietário de um dos terrenos onde passa o referido coletor de esgotos que terá
interposto um processo em tribunal, tendo o tribunal determinado a sua eliminação.
------ Informa ainda que, a pedido de alguns particulares, esta câmara deu início à execução de um
novo sistema de drenagem de águas residuais para as aludidas habitações que implica a travessia da
Estrada Nacional 219, travessia que carece de aprovação pela Estradas de Portugal, aprovação que
se aguarda e que permitirá a conclusão deste novo sistema de recolha de águas residuais, resolvendose, assim, em definitivo, a questão objeto da reclamação em apreço.
------ Considerada a situação descrita tendo em conta que o motivo da queixa terá resolução no mais
curto espaço de tempo, foi deliberado concluir o novo coletor logo que autorizada a travessia da EN
pela Estradas de Portugal, resolvendo em definitivo esta questão.
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------ Foi ainda deliberado por unanimidade dar desta deliberação conhecimento ao reclamante.

------Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião
pelas doze horas, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos do artigo 57° 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.
------ Anali sada 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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