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DE VIMIOSO

ATA N° 015

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vim ioso, realizada no dia quinze do mês de
julho do ano dois mil e catorze.
------ No dia quinze do mês de julho 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
Fidal go Martins, António Augusto Torrão Vaz, Licínio Ramos Martins. e Adriano Augusto Gonçalves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo
comparecido, por motivo de férias, o Sr. Vereador Heleno da Costa Simões, comigo, António Alberto
Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião referida.

------ À hora indicada o senhor presidente declarou aberta a reunião.
------ Relativamente à falta do Sr. Vereador Heleno da Costa Simões. na reunião anterior, foi a
mesma justificada por motivos de férias pelo Sr. Presidente da Câmara.

------ORDEM DO DIA
----- {)Jl(;Ai() 1)() ~llJ\TJC7JfJ>J()-----------------------------------------------------------------------------------

----- MOÇÃO CONTRA A INTRODUÇÃO DE PORTAGENS NA A4: Pelo senhor Presidente da Câmara
foi apresentada a moção aprovada pela Assembleia Mw1icipal de Bragança, no dia 19/06/2014, relativa à introdução de portagens na A4, que se transcreve na íntegra:
"~oção

contra a introdução de portagens na A4

As politicas de abandono praticadas p elos sucessivos governos jàzem, hoje, de Trás-os-Montes credor de uma divida histórica por parte do Estado Português, que tem bloqueado. durante décadas. o
progresso da região.
Fazer justiça não é só construir as necessárias acessibilidades mas também dotar a região de politicas que permitam trazer agregado a si o desenvolvimento económico e social que nos foi negado.
A região de Bragança viu serem encerradas escolas, valências de saúde e outros serviços públicos;
viu aumentar o desemprego e o surto migratório para fora; viu encerrar empresas, acabar com os
apoios à interioridade e acentua-se o despovoamento.
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Em consequência das politicas públicas que promoveram esta situaçüo, segundo os censos 2011, a
populaçüo diminuiu. nos últimos 50 anos. -10.34 % e a populaçüo residente está envelhecida. sendo
de 26% a percentagem de habitantes com mais de 65 anos. Ainda segundo dados do INE. o PIB de
Trás-os-Montes está 13.6% abaixo da média da Região Norte, 30% abaixo do rendimento médio
nacional e 50% abaixo da média da Uniüo Europeia a 28. Trás-os-Montes S(~ji·e com os efeitos da
interioridade e das politicas que contribuíram para concentrar no litoral 70% da populaçào. 80% da
economia, 85% dos alunos do ensino superior. O rendimento da populaçüo do distrito é de apenas
65% da Jnédia nacional.
Por estas razt5es. é inadnlissivel a introduçüo de portagens na A4 considerando que:
- esta via nüo reúne o pe1:/il de auto-estrada em todo o seu traçado pela ausência da largura
necessária das bermas, pelas limitaçl5es de velocidade. pelas inclinaçt5es de subidas e descidas e
pelo traçado sinuoso em muitos troços:
- o Decreto-Lei n. o 99/2006, de 06 de junho, estabeleceu o contrato de concessão, onde está
estipulado que os cerca de 130 quilómetros. que são a continuação da A4. de Parada de Cunho.\' até
àfi'onteira de Quintanilha. são de utilização gratuita. uma vez que a construção é.feita. no essencial.
por duplicaçüo do anterior IP4.
- a A.:f se sobreplJe em quase roda a extensüo ao antigo IP4, não restando aos utentes da
regiao qualquer alternativa. segura e praticável, nos termos aluais. já que a antiga EN15, de traçado
sinuoso e estreito, foi desclass(ficada para municipal e está destruída em várias parcelas do seu
percurso. além de que obrigaria sempre a um tempo de deslocação nunca il?{erior a seis horas para
2.:13 quilómetros:
- criará d((iculdades acrescidas às populações nas deslocações aos serviços de saúde e a
outros serviços públicos. empobrecendo a região:
- agravará os custos das matérias primas e consumíveis deslocados de e para a regiüo, bem
como os custos de tramporte. diminuindo ainda, por consequência, os rendimentos dasfamílias:
- agravará os custos da mobilidade intra-regional. mobilidade que é condição essencial para
o desenvolvimento regional pois a A4 é e5pinha dorsal das deslocações em Trás-os-Montes. "
- Fim de citação.
------Foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

------~J]rl!/1(7~() ~11\T/11\T~~l~ -------------------------------------------------------------------------------------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 050 037,16 euros.
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------ IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS- FIXAÇÃO DA TAXA PARA O ANO DE 2015
Presente a informação n° 48/DF, datada de 04/07/2014, subscrita pelo técnico superior António Emílio Martins. dando conhecimento que a Câmara Municipal, deve, nos tem10s do no 5 do artigo 112°
do Código do Imposto Municipal Sobre Imóvei s, e da alínea d) do n° 1 do artigo 25. 0 da Lei no
75/2013, propor à Assembleia Municipal, a fixação do IMI, para o próximo ano, dentro dos valores
previstos no referido código.

------ Ponderado o assunto à luz do que tem sido deliberado em anos anteriores foi deliberado por
unanimidade optar pelas taxas mínimas previstas no referido código e propor à Assembleia Municipal a aprovação da fixação destas.

------TAXA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO I.R.S. PARA ANO 2015: Presente a informação n°
47, datada de 04/07/2014, subscrita pelo técnico superior António Emílio Martins, informando que,
nos termos do at1igo 26° da Lei das Finanças Locais, a Câmara Municipal deve definir a taxa de parti cipação variável pretendida no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fi scal na área do município
e propor à Assembleia Municipal a fixação dessa taxa.

------ Neste contexto, e de acordo com o disposto na referida norma legal, expressa as três hipóteses
legais a considerar:
a - O município não delibera sobre a taxa de participação de IRS pretendida e esta reverte
para o Estado:
b - O município delibera definir taxa il?ferior ao máximo definido de 5% e aquela será
afectada ao município. sendo a d?ferença dedutível aos rendimentos colectáveis dos contribuintes
Sl(jeitos passivos de IRS com domicílio fiscal no concelho:
c- O município delibera a taxa máxima de participação de IRS e esta constituirá. na sua
totalidade. receita do município.
------ Sobre o assunto o Senhor Presidente propôs que deve ser definida a taxa máxima, constituindo
esta, na sua totalidade, receita do município.
------Face ao exposto foi deliberado por unanimidade definir a taxa máxima de 5% para o município
e submeter esta deliberação à apreciação da Assembleia Municipal.

------TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM- Ano 2015: Presente a informação n°
46/DF, subscrita pelo técnico superior António Emílio Martins, infmmando que nos termos do artigo
106° da Lei n° 5/2004, de 1O de Setembro, pode o município aprovar anualmente, uma taxa relativa à
implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas
que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo e
privado municipal, a qual não pode ultrapassar 0,25%, devendo comunicar esta decisão às respetivas
entidades até ao tim do mês de Dezembro de cada ano.

------ Ponderada a informação, foi deliberado por unanimidade aprovar a referida taxa a propor a
aprovação da Assembleia Municipal.
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------ R E CURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------- RECRUTAMENTO DE PESSOAL- Chefe de Divisão Municipal: Presente a informação n°
17/SPRH, datada do dia 1Odo mês em curso, da Coordenadora Técnica, Maria João Fernandes Afonso Gonçais, informando que, demonstrada superiormente a necessidade de recrutamento de um trabalhador para o cargo de Chefe de Divisão para a Divisão Economico Social e Cultural definida no
organograma desta câmara municipaL para coordenar aquela área na prossecução de atribuições próprias do município, sendo que o recrutamento para cargos de direção intermedia se opera nos termos
do artigo 20° da Lei 11° 2/2004, de 15/01 .
------ Refere neste contexto que no quadro legislativo vigente se impõem restrições de abertura de
concursos e proibições de valorizações remuneratórias. nomeada e respetivamente impostas pelo
miigo 64° e artigo 39° da Lei n° 83-C/20 13, em ambos os casos prevendo-se medidas excecionais nas
quais se pode enquadrar o recrutamento do chefe de divisão municipal.
------ No mesmo contexto esclarece que nos termos do n° 4 do artigo 9° da Lei n° 12-A/2008, de
27/02, aplicável à administração local por via da Lei n° 209/2009, de 03/09, os cargos dirigentes
são exercidos em comissão de serviço.
------ Este diploma legal define ainda que a competência para a abe11ura do procedimento concursal é
cometida à câmara municipal verificados que sejam os pressupostos previstos no artigo 6° , n° 1 e 2 ;
previsão dos posto de trabalho no respetivo organograma, e previsão da dotação da respetiva despesa conforme mtigo 5° da Lei n° 209/2009, pressupostos que se verificam.
------ Ao recrutamento em causa é aplicável o regime excecional da norma restritiva do artigo 64°
atrás aludido, posto estar-se perante uma situação de necessidade de coordenação de uma unidade
orgânica específica que só pode operar-se por cargo dirigente em comissão de serviço, considerando-se de promover por urgente interesse público, para prossecução de competências específicas da
câmara municipal, verificando-se neste setor de atividade carência de recursos humanos.
------ Outro aspeto a verificar para a promoção do procedimento, tendo em conta que nos termos do
artigo 13° da referida Lei n° 2/2004, alterada pela Leis n°S 51/2005, 64-A/2008, 3-B/20 10, 64/201 e
49/2012, o júri do recrutamento deve ser designado por deliberação da assembleia municipal sob
proposta da câmara municipal.
------Ponderado teor da inf01mação em apreço, e com base nesta:
- considerando que se verificam os pressuposto previstos no artigo 6° da Lei n° 12-A/2008 e
artigo 5° da Lei n° 209/2009;
- considerado enquadrar-se, o provimento, no regime excecional previsto no artigo 64° da Lei n°
83-C/2013, cujo requisitos se verificam;
- considerado que nos tennos do estatuído no artigo 13° do Lei n° 49/20 12 o júri do procedimento concursal é designado por deliberação da assembleia municipal sob proposta, da câmara,
foi deliberado por unanimidade promover a abertura do procedimento do concurso para a dotação do
lugar de Chefe da Divisão Económico Social e Cultural, propondo à assembleia do municipal a sua
aprovação e a designação do seguinte júri do procedimento, assim constituído:
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Presidente: Paulo Alexandre Afonso Abreu;
Vogais efetivos: Solange de Jesus Rodrigues Delgado, que substitui o presidente nas faltas e
impedimentos e Vítor Filipe Afonso Ventura;
Vogais Suplentes: Paulo Fernandes João e Orlando Marcos Moscoso.

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

-- Beneficiação/Conservação de Caminhos -Estabilização de Emergência Após Incêndio Auto de medição n. 0 2 de trabalhos normais, datado de 04/07/2014, no valor de 17 357,49 euros,
foi deliberado por unanimidade aprová-lo.

------A QV!SIÇÃO DE BENS E SER VIÇOS ------------------------------------------------------------------

------REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO- PDM- Cartas de Condicionantes Reserva Ecológica Nacional com alterações em resposta aos pareceres da CCDRN e
ao parecer da APA: Presente a informação 191, do dia 08/07/20 14, da Técnica Superior, Sónia
Maria, apresentando as cartas em epígrafe, elaboradas pela equipa interna constituída nesta câmara,
cartas que respeitam as alterações exigíveis em resposta aos pareceres da CCDRN e da APA, referindo que, no caso do aprovação pelo município, devem estas seguidamente ser submetidas à apreciação da Comissão de Acompanhamento do Plano.
------ Analisadas as cartas em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-las e submetê-las à
apreciação da referida comissão.

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O "FORNECIMEN TO DO PROJETO DE EXECUÇÃO
PARA A REA BILITAÇA-0 DO PONTO DE AGUA DA RIBEIRA DE SANTA ANA EM AVELANOSOParecer Prévio Vinculativo -Ajuste Direto:

---1- Parecer Prévio Vinculativo: Presente a infonnação n. 0 16, do Técnico do Gabinete Técnico
Florestal, Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves, onde se informa que a aquisição dos serviços em
título carece da emissão de parecer prévio vinculativo conforme n° 4 do at1igo 73° da Lei n° 83C/2013, de 31 / 12, sendo, nas autarquias, emitido pelo órgão executivo.
------Informa complementarmente que sendo verificáveis para a emissão deste parecer os pressupostos da nonna legal referida, estes foram verificados com base em inf01mações administrativa e financeira.
------ Em termos de procedimento no âmbito do Código dos Contratos Públicos informa que poderá
este órgão executivo, se assim entender, de entre os procedimentos previstos neste código, optar pelo
procedimento de ajuste direto, previsto na al. a) do n°l do artigo 20° do CCP, indicando três entidades, que, neste âmbito, poderão ser convidadas para apresentar proposta; a firma TEG, Construtores
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de Engenharia, Lda.: a SIGTOP - Paulo Jorge da Silva Dias. Uni pessoaL Lda; e a GEOENGENHOS - ~
IRiscos de Qualidade Unipessoal, Lda..
------ Em face dos termos da informação em análise foi deliberado por unanimidade emitir o exigido
parecer prévio vinculativo e optar pelo procedimento de ajuste direto para a contratação em causa.
--- 2 - Ajuste Direto - Abertura de procedimento: Neste contexto, o autor da infonnação atrás
referida. apresenta as peças do procedimento; o convite tipo e o caderno de encargos e respetivos
anexos, relativos à contratação em título, "Fornecimento do Projeto de Execução para a Reabilitaçc7o do Ponto de Água da Ribeira de Santa Ana en1 Ave/anoso" cujo valor base para estes efeitos
estima em 20 000,00 euros.
------ Analisados estes documentos toi deliberado aprová-los e proceder à abe11ura de procedimento
de ajuste direto nos termos neles referidos e legislação aplicável; alínea a) do ru1igo 20. 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 no
278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei no 131 /2010, de 14 de
dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito as firmas indicadas:
- TEG, Construtores de Engenharia, Lda., com sede em Mirandela;
- SIGTOP - Paulo Jorge da Silva Dias, Unipessoal, Lda., com sede em Albergaria-a-Velha;
- GEOENGENHOS- Riscos de Qualidade Unipessoal, Lda., com sede em Bragança.
------As propostas deverão ser apresentadas através do endereço eletrónico g((cmv@gmail.com. no
prazo de doze dias, contado da data de receção do convite.
------ O Procedimento será conduzido por um júri assim constituído:
Presidente: Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves, Técnico Superior, desta câmara municipal;
Vogais Efetivos: Vítor Filipe Atonso Ventura, que substituirá o presidente nas suas tàltas e
impedimentos, e Manuel Miranda Ferreira Pinto, ambos Técnicos Superiores desta
câmara municipal;
Vogais Suplentes: Orlando Marcos Moscoso, Técnico Superior, e Eugénia da Piedade Barrigão
Cavaleiro, Coordenadora Técnica, ambos desta câmara municipal.

------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A "DESMATAÇÃOILIMPEZA DE BERMAS, VALETAS E
TALUDES"- Parecer prévio vinculativo: Presente a informação n. 0 17, do Técnico do Gabinete

Técnico Florestal, Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves, onde infom1a que a aquisição dos serviços
em título, carece da emissão de parecer prévio vinculativo conforme n° 4 do ru1igo 73° da Lei n° 83C/2013, de 31/12, sendo, nas autarquias, da competência do órgão executivo.
------ Informa complementarmente que sendo verificáveis para a emissão deste parecer os pressupostos na nonna legal referida, estes toram verificados com base em informações administrativa e
Financeira.
------ Em te1mos de procedimento no âmbito do Código dos Contratos Públicos refere que caso se
opte pelo Regime Simplificado de Ajuste Direto poderá ser convidado a apresentar proposta o Sr.
José Eduardo Martins Rodrigues.
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e ORL, Piscina Receção e Secretariado, Higienizaçfio e Consultadorüt",
foi deliberado por unanimidade ratificar os despachos de aprovação proferidos no dia 07/07/2014
pelo Senhor Presidente da Câmara.

------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-------------------------------------------------------- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO
DE VIMIOSO, ETAR DA ZONA INDUSTRIAL E DE ARGOZELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE
VILAR SÊCO E DO PARQUE DE CAMPISMO- Proposta de Revisão de Preços: Presente a informação no 82, datada do dia 02/07/2014, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira
Pinto, repmiando-se à proposta de revisão de preços do valor de 458,49 euros, respeitante ao período
de julho a dezembro de 2013, requerida pela prestadora do serviço em título, a firma A. G. S. , apresentando os cálculos da revisão referida, coincidentes com o valor proposto pela prestadora dos serviços,
foi deliberado por unanimidade aprovar a revisão de preços de acordo com a informação analisada e
proceder ao pagamento, devendo notificar a prestadora do serviço.

------EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de Exploração Referente ao Mês de
Maio/2014 e Fatura no 5670105359: Analisada a informação técnica no 80/2014, datada do dia um
do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a finna A. G. S.. repmi ando
que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a referir de anormal, foi deliberado por
unanimidade aprovar o relatório em apreço e proceder ao pagamento de referida fatura do valor de
16 162,05 euros.

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA - Relatório de
Exploração do Mês Maio/2014 e Fatura no 5670105360: Presente a informação no 81, 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., repmiando 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 fàtura no valor de
3537,97 euros

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS
DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO, E.T.A.R. COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL,
E.T.A.R. CLÁSSICA DE ARGOZELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOZELO E DO PARQUE DE CAMPISMO - Relatório de Exploração Referente ao Mês de Maio/2014 e
Fatura n°5670105358: Presente a informação no 87, datada do dia 08 do mês conente, subscrita pelo
Técnico Superior Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe,
emitido pela prestadora daquele serviço, a firma A GS, nele se reportando que o serviço foi prestado
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------ Em face dos termos da informação em análise foi deliberado por unanimidade emitir o requerido parecer prévio vinculativo e optar pelo procedimento de ajuste direto simplificado para a contratação em causa.

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO- PORTAS DE
SERAPICOS/EDIFÍCIO DE RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO - Pron·ogação de Prazo da
Obra: Presente a informação n° 202 do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, fazendo
uma retrospetiva ao decurso da obra e analisando o segundo pedido de prorrogação do prazo por
noventa dias, apresentado pelo empreiteiro, a firma Fernando Alberto Marujo & Filho, Lda., informando da situação concreta do decurso da obra referindo que nesta empreitada não houve lugar a trabalhos a mais ou erros e omissões que levem à prorrogação obrigatória do prazo de execução, sendo
os tàctos invocados por atrasos por pa11e de fornecedores das carpintarias, sendo estes reais e petturbadores do normal evoluir da obra.

------ Esclarece que, o Código dos Contratos Públicos apenas prevê a eventualidade de pronogação
de prazo tal como se encontra previsto no artigo 374° do CCP para situações de execução de trabalhos a mais, o que não é enquadrável na presente situação, referindo, 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.
------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 at1igo 13°, a conceção a título gracioso de prorrogação
de prazo de execução dos contratos de empreitadas sem créscimo do valor de revisão de preços em
relação ao prazo acrescido.
------ Conclui referindo que a pronogação de prazo solicitada não sendo enquadrada no CCP como
uma prorrogação legal do prazo pelos factos invocados pelo empreiteiro, embora a justificação dada
tenha fundamentação prática real, deixa à consideração superior a eventual concessão da pronogação
de prazo a título gracioso, caso se julgue haver essa possibilidade legal, bem como da possibilidade
de aplicação das sanções previstas no caderno de encargos, devendo nesta situação, a câmara definir
a data a pm1ir da qual devem ser aplicadas as penalizações prevista do referido artigo 403° do CCP.
------ Ponderado o teor da informação em apreço e as razões de facto argumentadas pelo empreiteiro,
foi deliberado por unanimidade conceder a requerida prorrogação de prazo a título gracioso.

------ MINUTAS DE CONTRA TOS:
------ Presentes as minutas dos seguintes contratos:

-"Aquisição de Serviços de Cópias e Impressões para Equipamentos Multifuncionais,
Aluguer dos Mesmos e Respetiva Manutenção";
-"Aquisição de serviços - Outros Trabalhos Especializados - Serviços de Enfermagem,
Fisioterapia, Brmlws e Duches, Massagens, Tratamentos de Vapores, Vias Respiratórias
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com regularidade. nada havendo a relevar de anormal , foi deliberado por unanimidade aprovar os
serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fàtura no valor de 3713,18 euros.
------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de Maio a 20 de
Junho de 2014 e Fatura n. 0 56701 05464: Presente a informação no 88, datada do dia 1O do mês cor-

rente, subscrita pelo Técnico Superior. Manuel Miranda Feneira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço. a firma A.G.S., reportando a prestação do serviço que se cifi·ou numa taxa etetiva de cobranças na ordem de 91.04%, foi deliberado por unanimidade aprovar este relatório e proceder ao pagamento da tàtura no valor de 3749.72 euros, relativa ao
período em apreço.

------ ~1>1~1~14~/ÍO ~ l!l?~I41V/~14~/ÍO ----------------------------------------------------------------------------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 o seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística:

-José Maria Gonçalves Cordeiro - Construção de um annazém, sito no Vale, em Santulhão,
foi de liberado por unanimidade tomar conhecimento.

------ CERTIDÕES:

----- Alípio dos Santos Trancoso: Presente a informação no 19, de 07/07/20 14, do Técnico Superior
Manuel Miranda Feneira Pinto, relativa ao pedido de ce1iidão requerida pelo munícipe em título,
solicitando que se certifique que o seu prédio urbano sito à Fonte do Eiró, em Junqueira, descrito na
Matriz Predial Urbana da freguesia de Matel a sob o artigo no 523, foi construído antes do ano 1992,
data a partir da qual foi aplicado o RGEU na freguesia de Matela, foi deliberado por unanimidade
certificar, em conformidade com a informação em análise, que aquele prédio teve a sua génese antes
dos anos 50 do século passado embora tenha sido objeto de obras de reparação/ampliação nos finais
dos ano 80 do mesmo século.

------ P ~L>/L> OS L>~ 14POI O -----------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS ALMOCREVES DE CARÇÃO:

---Publicação da l?evista 14/mocreve - 11. n ~diç{io: Presente, da associação em epígrafe, o pedido de apoio para publicação anual da revista "A lmocreve ", foi deliberado por unanimidade, a exem-
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plo dos anos anteriores, apoiar a publicação em título, concedendo o apoio financeiro da impmiância
de 700,00 euros.

--- E1.:posição de Arte Sacra no Museu Marrmw de Carção: Presente, da associação em epígrafe,
o pedido de apoio para realização de uma exposição de Arte Sacra no Museu Marrano de Carção,
foi deliberado por unanimidade, apoiar a iniciativa, concedendo o apoio financei ro da impmiância de
200.00 euros.

------ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS SANTULHANA: Presente, da associação em epígrafe,
o pedido de apoio para publicação anual da revista "A santulhana ", foi deliberado por unanimidade,
a exemplo dos anos anteriores, apoiar a publicação em título, concede ndo o apoio financeiro da
impmiância de 700,00 euros.

------ OU.TR OS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abertura de Estabelecimentos Comerciais aos Domingos e Feriados: Presente um requerimento da firma Supel]Jacote, Lda., sedeada na Avenida de Alcanices, na Vila de Vimioso, proprietária do estabelecimento comercial Minipreço. localizado na referida avenida, expondo que, determinando o regulamento municipal de funcionamento dos estabelecimentos comerciais o encenamento
ao domingo, esta norma é lesiva dos interesses económicos do comércio local , verificando-se, naquele dia da semana, que as pessoas deslocam-se a estabelecimento comerciais dos concelhos vizinhos
para efetuar as suas compras.
------Neste sentido informa que é opinião dos comerciantes, proprietários de supennercados, de que
os seus estabelecimentos deveriam poder abrir ao domingo, resultando daqui vantagens para comerciantes e consumidores locais.
------Nestes termos solicita autorização para abe11ura dos estabelecimentos referidos aos domingos e
feriado s.
------No âmbito da análise da questão o Sr. Vereador António Augusto Torrão Vaz, fez o enquadramento da situação referindo-se à lei que permite ao município responder à solicitação em apreço,
tecendo as seguintes considerações:

-"O Decreto-Lei no 48/96, de 15 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 11 ° 11112010, de 15 de Outubro. estabelece o regime de horários defúncionamento dos estabelecimentos comerciais.
Com a alteração referida as Câmaras Municipais podem, alénz do nzais, alargar o horário de .fimcionamenlo dos estabelecimentos comerciais a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em
épocas determinadas, em localidades em que os interesses de certas atividades profissionais,
nomeadamente ligadas ao turismo o just(fiquem.

Reunião Ordinária de 15- 07 - 2014

Fl.01 1

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO
Por outro lado. o Regulamento do Horário de Funcionamento dos Es!abelecimentos Comerciais de
Venda ao Público e Prestaçüo de Serviços. determina no artigo 6° a possibilidade da Câmara Municipal. mediante deliberaçüo regularmente tomada. autorizar o prolongamento dos horários.
-----Atentas as considerações expostas, foi deliberado por unanimidade autorizar a abe1tura dos estabelecimentos comerciais constantes no Grupo I do Regulamento do Horário de Funcionamento dos
Estabelecimentos Comerciais de Venda ao Público e Prestação de Serviços de Vimioso, aos domingos e feriados das 9.00 horas às 20.00 horas.
------ Os interessados devem comunicar à câmara municipal, a abe1tura dos estabelecimentos nos dias
referidos, bem como o horário a praticar.

------ Liga Portuguesa Contra o Cancro - Diagnóstico Precoce do Cancro da Cavidade Oral:
Presente uma comunicação do Núcleo Regional do Notte da Liga Pottuguesa Contra o Cancro, dando
conhecimento que pretende realizar, em Vimioso, no dia 26 do mês em curso, em colaboração com a
Associação Pmtuguesa de Medicina Dentária Hospitalar, uma ação gratuita de diagnóstico precoce
do cancro da cavidade oral, solicitando, neste âmbito, como forma de garantir a realização desta
ação, que esta câmara municipal assegure a impressão e divulgação de cmtazes alusivos, sensibilize
as juntas de freguesia para a divulgação da ação na área das ífeguesias, e que esta câmara assegure o
transpotie dos interessados em efetuar aquele rastreio, bem como o jantar dos profissionais e colaboradores envolvidos nesta ação, foi deliberado por unanimidade disponibilizar todo o apoio solicitado
e assumir as despesas inerentes à realização da ação.

------Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião
pelas onze horas e trinta minutos, 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 prute 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.
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