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CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

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

------ Aos dezassete dias do mês de junho 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 
Ma1tins, Heleno da Costa Simões, António Augusto Tonão Vaz, Adriano Augusto Gonçalves Prada 
e Licínio Ramos Martins, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, 
comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião 
referida. 

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

------ ORDEM DO DIA 

------ DO ÓRGÃO: 

------ALTERAÇÃO AOS REGULAMENTOS - "APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁ
RIO E ENSINO SUPERIOR" E "PRÉMIO DE FOTOGRAFIA "BÉBÉ DO ANO"- VIMIOSO: Presen
te a informação 11° 06/2014, de 11 do mês em curso, subscrita pela da Coordenadora, Técnica Zita 
Martins Tecedor e do Chefe da Divisão Administrativa, António A. Lopes Coelho, infmmando que 
deconeu o prazo de apreciação pública da alteração aos regulamentos em título sem que tivesse sido 
apresentada qualquer sugestão, pelo que deverão ser definitivamente aprovados por esta câmara e ser 
submetidos à aprovação da Assembleia Municipal, foi deliberado por unanimidade aprová-los e sub
mete-los à aprovação em próxima sessão da Assembleia Municipal. 

------~/Jrl//1(7~() l'IJ\T/fJ\T~~~~ --------------------------------------------------------------------------------

------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 754 410,59 euros. 

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

------MODIFICAÇÃO N° 13 - ALTERAÇÃO N° 10: Presente a modificação I alteração em epígrafe, 
correspondente a um reforço da rubrica 0401-01 - Aquisição de Bens e Serviços para o Balneário 
Termal - no valor total 5000,00 euros, por diminuição das rubricas 0201-02 - Beneficia-
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ção/Conservação da Casa da Cultura e 0201-04 - Edição/Publicação Jt?Éoletim Municipal, foi 
deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------ MODIFICAÇÃO N° 13 - ALTERAÇÃO N° 9: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor total de 12 500,00 euros, conespondendo a despesas conentes, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

------EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS----------------------------------------------------------------

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

-- Beneficiação/Conservação de Imóveis -Instalações Técnicas Termas Piscina e AQS do 
Balneário Termal de Vimioso- Auto de medição n.0 2 de trabalhos normais, datado de 11/06/2014, 
no valor de 16 607,14 euros; 

--Centro Interpretativo das Minas de Argoze/o- Auto de medição n. 0 8 de trabalhos nmmais, 
datado de 16/06/2014, no valor de 1 O 029,52 euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

------AUTOS DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERTAÇÃO DE CAUÇÕES- Decreto-Lei n° 
190/2012: Presentes os seguintes autos de vistoria referentes à liberação parcial das cauções, assina
dos pelas respetivas comissões de vistoria, referentes às seguintes obras: 

---ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS DA TORRE E ENTRADA DO ANTIGO CASTELO MEDIEVAL 
DE VIMIOSO- concluindo que deconeu apenas um ano completo sobre a receção daquela obra pelo 
que, nos termos da alínea a) do n° 1 do artigo 3° do referido decreto-lei, a percentagem da caução que a 
câmara municipal pode libertar é de 30%; 

---REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE AO ARQUIVO MUNICIPAL -
concluindo que decotTeu apenas um ano completo sobre a receção daquela obra pelo que nos termos da 
alínea a) do n° 1 do artigo 3° do referido decreto-lei a percentagem da caução que a câmara municipal 
pode libertar é de 30%; 

---CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL -concluindo que decorreu apenas um ano completo 
sobre a receção daquela obra pelo que nos termos da alínea a) do n° 1 do atiigo 3° do referido decreto
lei a percentagem da caução que a câmara municipal pode libertar é de 30%; 

foi deliberado por unanimidade de acordo com os autos referido proceder à liberação das partes refe
ridas das respetivas cauções das obras referidas. 
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------REPARAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS I EXECUÇÃO DAS CAUÇÕES I RECEÇÃO DEFINITIVA 
DAS OBRAS: 

- Requalificaçfio da Rua de Acesso à Igreja de Mom; 
- Construçfio de Muros na Avenida Urbana de Vimioso; 
- Execução de Valetas em Betiio; 
- Construçiio de Açudes 110 Rio Angueira para Reforço do Abastecimento de Água; 
- Construçtio de Arruamentos Diversos no Concellto; 
- Construçfio da Avenida Urbana em Vimioso. 

------ Em deliberação tomada por este órgão, em reunião realizada no dia 24 de março, do ano em 
curso, face às considerações, então, apontadas, foi deliberado por unanimidade tomar a iniciativa 
de promover a receção definitiva das obras em título, promovendo, em simultâneo, a elaboração dos 
mapas de medições discriminativos das deficiências de cada uma delas, tendo em vista a sua repara
ção por conta das cauções e reforços de caução respetivos. 

------, Na sequência da dita deliberação e naquele contexto é presente a informação n° 173, de 
16/06/201 3, dos Técnicos Superiores Vítor Filipe Afonso Ventura, Manuel Miranda Ferreira Pinto e 
Orlando Marcos Moscoso, na qual se discriminam, de forma individualizada, as deficiências das 
obras supraneferidas e que se contabilizam os respetivos valores, ressalvando que não se verificaram 
deficiências nas obras de Construção de Muros na Avenida Urbana de Vimioso e de Execução de 
Valetas em Betão. 

------ Neste âmbito juntam-se os respetivos autos de receção definitiva e os mapas discriminativos 
das cauções e reforços de cauções em vigor das obras. 

------ Analisados pormenorizadamente o teor da informação, os autos de receção e os mapas discri
minativos das garantias em vigor, atrás referidos, foi deliberado por unanimidade executar os respeti
vos reforços de caução e os depósitos para caução discriminados nos mapas referidos, cativos nesta 
câmara ou à ordem desta, para realizar os trabalhos necessários à supressão das deficiências 
apontadas. 

------- Relativamente às cauções prestadas sob as diversas formas, nomeadamente sob a forma de 
Garantias Bancárias e Seguros-caução, foi deliberado por unanimidade proceder de imediato à sua 
libertação. 

------A QUISI ÇÃ O DE BENS E SER VIÇOS ------------------------------------------------------------------

------ "ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DO PROJETO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL DE VIMIOSO" - RESCISÃO UNILATERAL A TÍTULO SANCIONATÓRIO COM A 
ADJUDICATÁRIA E DECISÃO SOBRE A FORMA E CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS: Presente a informação n° 174, datada de hoje, da Técnica Superior, Sónia Maria, rela
tiva ao assunto versado em título, informando que, no seguimento da informação n° I 07 e do proces
so e respetivo despacho superior, foi notificada a adjudicatária da rescisão unilateral a título sancio
natório, tomada por esta câmara, para a direção da empresa e por duas vezes, sem sucesso, tendo a 
primeira sido devolvida com menção de "recusada" e a segunda "mudou-se", sendo nesta sequência 
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enviada nova notificação para a morada pessoal do sócio gerente da firma adjudicatária outorgante 
no contrato, que consta da cetiidão permanente da fitma (Arquiteto Jorge Lira - Coordenador da 
equipa para elaboração do Projeto PDM- Vimioso), sendo esta rececionada em 26 de maio do ano 
em curso. 

------ Neste contexto refere que o prazo para a reclamação se esgotou no dia 17 do mês em curso, 
nada tendo sido reclamado ou exposto pelo interessado, cabendo, assim, ao município deliberar sobre 
a posição a tomar. 

------ No mesmo contexto refere que no âmbito do contrato foi apresentada caução pelo adjudicatário 
para garantia do cumprimento das sua obrigações contratuais - Garantia Bancária n° 125/2008, da 
Caixa de Afono de Vigo, Orense e Pontevedra, correspondente a 5% do valor contratualizado, e que, 
face à alínea 2 do artigo 9.0 do caderno de encargos, deve ser executada posto que a entidade cocon
tratante não cumpriu as suas obrigações legais contratuais, citando a contexto: 

"2 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caução prestada, independentemen
te de decisão judicial, nos casos de não cumprimento das obrigações legais, contratuais ou pré-contratuais, 
pelo adjudicatário." 

------ Igualmente refere que cabe ao município decidir sobre a posição a tomar quanto à continuação 
da execução dos trabalhos do projeto de Revisão do PDM, em respeito dos prazos legais de apresen
tação à Comissão de Acompanhamento, sugerindo neste sentido as seguintes opções: 

--- Opção 1 - Equipa interna multidisciplinar, constituída por técnicos da Câmara Municipal de Vimio
so, bem como, especialistas em matérias especificas sem vinculo à câmara, que venham a 
revelar-se necessários. 

--- Opçtio 2- Equipa externa á Câmara Municipal de Vimioso 

- Variante 1 - Criar um gabinete técnico para o efeito, a funcionar nas instalações da 
câmara municipal; 

- Variante 2 - Adjudicar a equipa técnica, mediante concurso público a funcionar nas 
instalações da mesma. 

------Face ao exposto na informação, considerando que, por diversas formas notificada a firma adju
dicatária e seu representante nada reclamou; considerando que existe caução constituída por garantia 
bancária que deve ser executada por esta câmara uma vez que o adjudicatário não cumpriu as suas 
obrigações legais e contratuais, foi deliberado por unanimidade executar a caução, assumir a conclu
são do PDM e optar, para este efeito, por constituir uma equipa interna multidisciplinar para conclu
são do Plano Diretor Municipal, constituída por técnicos da Câmara Municipal de Vimioso, bem 
como, especialistas em matérias específicas sem vinculo à câmara, e por profissionais externos que 
venham a revelar-se necessários, tal como sugerido na opção 1 da informação. 

------CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTITUIÇÃO DE EQUIPA 
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INTERNA MUL TIDISCIPLINAR PARA uELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DO PROJETO 
DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO " 

---1- SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL- Tarefa, Avença, Consultadoria Técni
ca, Parecer prévio vinculativo - artigo 73° da Lei 11° 83-C/2013, L.O.E./2014: Na sequência da 
deliberação anterior foi presente a informação n° 020/DA, subscrita pelo Chefe da Divisão Adminis
trativa, António Coelho, expondo a situação para a contratualização de serviços para constituição de 
equipa multidisciplinar para elaboração do PDM, argumentando em consonância com o atrás delibe
rado, na sequência da rescisão contratual com a fim1a LEQUE D' IDEIAS, S.A., e do deliberado em 
reunião do dia 5 de maio, em que se fundamentam as situações de incumprimento por patie daquela 
finna e se fundamenta a rescisão contratual, informando que no caso desta câmara optar por contrata
ção de profissionais externos para constituir a referida equipa multidisciplinar, esta contratação deve
rá observar o disposto no artigo 73° da Lei n° 83-C/2013,- L.O.E./2014, na parte aplicável, e do arti
go 35° da Lei n° 12-A/2008, de 27/02. 

-----Em observância destas normas refere: 
- deve verificar-se se a contratação é enquadrável em execução de trabalho independente não 

subordinado, para o que se revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica 
de emprego público, matéria sobre a qual deve a câmara emitir prévio parecer favorável; 

- obriga ao cumprimento regime legal da aquisição de serviços, previsto no Código dos 
Contratos Públicos; 

- obriga à dotação, na respetiva rubrica do orçamento do órgão ou do serviço dos encargos 
fmanceiros globais plurianuais que supmiem o contrato; 

- obriga à verificação de inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, apto 
para o desempenho da função; 

- carece de prévio parecer favorável do órgão executivo; 
- carece de parecer prévio vinculativo da competência do órgão executivo. 

------ Ainda, neste contexto, informa que em confonnidade com o estabelecido na Lei n° 8/2012, 
aplicável à Administração Locai pelo Decreto-Lei n° 127/2012, de 21106, caso se pretenda que a con
tratação deva perdurar por um período superior a um ano, como se perspetiva seja de 24 meses, para 
a assunção do compromisso para os diversos anos de vigência deve ser proferido pelo órgão delibe
rativo do município, a assembleia municipal, autorização prévia para assunção do compromisso plu
rianual, nos termos do artigo 11° desta lei, conjugado com o n° 6 do artigo 22° do Decreto-Lei no 
197/99, de 08/06. 

----- Ponderados os termos da informação analisada, considerando que a previsão de conclusão do 
Plano Diretor Municipal é de 24 meses; considerando que, numa primeira fase, se torna necessário 
contratar um técnico superior da área de engenharia civil para integrar a equipa durante o referido 
período; considerando que estes serviços rondarão o valor mensal aproximado de 2045,00 euros; 
considerando que para o tipo e complexidade dos serviços, se entende que a modalidade de contrata
ção de tarefa é a que melhor se ajustará à prestação do serviço em causa, posto que, englobando o 
PDM diversificadas disciplinas, poderá definir-se a tarefa específica de cada profissional que venha a 
constituir a equipa, foi deliberado por unanimidade em cumprimento do determinado no referido 
artigo 73° Lei n° 83-C/2013 e artigo 35° Lei n° 12-A/2008, emitir parecer prévio vinculativo, emitir 
prévio parecer favorável, dispensar a verificação de inexistência de pessoal em situação de mobilida-
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de especial tendo em conta a especificidade do serviço/tarefa para o que se revela incon niente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público, emitir declaração de cabimen
tação orçamental e remeter à Assembleia Municipal pedido de emissão de autorização prévia para 
assunção do compromisso plurianual, nos termos do mtigo 6° da Lei no 8/2012 e artigo 11 ° do Decre
to-Lei n° 127/2012, conjugados com o n° 6 do miigo 22° do Decreto-Lei n° 197/99, de 08/06, e n° 16 
do artigo 73 da Lei no 83-C/2013. 

------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO- Pedido de 
Parecer Prévio Vinculativo nos termos do artigo 73° da Lei D

0 83-C/2013, L.O.E./2014: 

--- 1 -Presente a informação n. 0 041, da responsável Solange de Jesus Rodrigues Delgado, infor
mando que, nos termos do no 4 do mtigo 73° da Lei no 83-C/2013, de 31 11 2, carece de parecer pré
vio vinculativo dos membros do governo responsável pela área das finanças, a celebração ou renova
ção de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação 
da Lei n° 12-A/2008, de 27/02 e pelo Decreto Lie no 47/2013, de 05/04, alterado pela Lei n° 
66/2013, de 27/08, independentemente da natureza da contrapmte, designadamente no que respeita a: 

a)- Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 
b )- Contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica. 

------ O n° 11 da referida disposição legal, esclarece que o parecer acima referido é da competência 
do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos previstos nas alíneas a) e c) do 
número 5 bem como da alínea b) do mesmo número, com as devidas adaptações sendo os seus ter
mos e tramitação regulados pela portaria referida no n° 1 do miigo 6 do Decreto-Lei no 209/2009, de 
03/09, alterado pelas Leis n°S 3-B/2010, de 28/04 e 66/2012, de 31/12. Salientando que esta pmiaria 
ainda não foi publicada. 

------O parecer previsto no n° 4 do referido mtigo 73° da Lei no 83-C/2013 de 31/12, depende de: 
-Verificação do disposto no n° 4 do artigo 35° da Lei n° 12-A72008, de 27/02, e no Decreto-

Lei n° 47/2013, de 05/04, alterado pela Lei n° 66/2012, de 27/08, e da inexistência de pessoal 
em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à con
tratação em causa, cujo procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 
que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em funções públicas; 

- Declaração de cabimento orçamental; 
- Verificação do cumprimento do disposto nos n° 1 do referido artigo - aplicação da redução 

remuneratória prevista no artigo 33° da LOE para 2014. 

------ Informa, sobre o contrato de serviços a celebrar que : 
1 - É intenção da Câmara Municipal celebrar contrato de aquisição de serviços de seguro de 

acidentes de trabalho; 
2 - A aquisição de serviços é efetuada com base num procedimento de ajuste direto, nos ter

mos do código dos Contratos Públicos; 
3 -Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços que se pretende cele

brar, constata-se que não se trata da execução de trabalho na modalidade de avença ou tarefa. O exer
cício da atividade em análise depende de autorização do instituto de seguros de Portugal, pelo que 
não se aplica o disposto na alínea a) do n° 5 do miigo 73° da LOE para 2014; 
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4- Para efeitos da alínea b) do citado n° 5 anexa a declaração de cabimento n° 580/2014, com 
o valor de 10 000,00 € para o ano 2014; 

5 - O contrato de prestação de serviços vigorará pelo período máximo de 3 anos e como se tra
ta de um compromisso plurianual a Assembleia Municipal de Vimioso aprovou na sua reunião ordi
nária do dia 29-1 1-2013 uma autorização prévia para a sua assunção, confonne documentos que ane-
xa; 

6 - Relativamente à verificação do cumprimento do disposto na alínea c) do citado n° 5 do 
artigo 73°, informa que o contrato anterior celebrado com a Companhia de Seguros Açoreana, S.A., 
foi objeto de redução de preço no segundo semestre de 2012, passando de um montante semestral de 
12 170,89 € para 9716,32 €. Em tennos absolutos a redução é de 2454,57 €/semestre, a que corres
ponde uma taxa de redução de 20,16%. Alerta, no entanto, para o facto de se tratar de um seguro 
variável, pois depende do número de funcionários e da massa salarial, o que dificulta o cálculo do 
apuramento de redução remuneratória. 

O n° 8 do mtigo 75° detennina que não estão sujeitos à redução remuneratória prevista no artigo 
33° da LOE, de 2014 a celebração, em 2014, de contratos de aquisição de serviços cuja celebração já 
tenha sido, em 2012 e em 2013, objeto das reduções previstas nas mesmas disposições legais. 

Para que no ano de 2014 não exista qualquer redução, deveria ter-se registado no ano 2012 uma 
redução de 10% e no ano 2013 nova redução de 1 0%. 

No entanto só se verificou a redução a patiir do segundo semestre do ano de 2012(20,16%) e 
por um montante superior ao necessário, pois a soma das duas reduções do ano de 2012 e 2013 exigi
das nos termos da lei apenas ascendia a 20%. 

Por outro lado, atendendo a que o attigo 33° da LOE-2014 foi considerado inconstitucional na 
sessão plenária do Tribunal Constitucional do dia 30-05-2014 e que a redução remuneratória prevista 
no artigo 73° da LOE-20 14 tem por base esse mesmo artigo, poderá entender-se que esse requisito 
também se tomou inconstitucional. Para tentar clarificar esta dúvida foi solicitado um parecer à 
CCDRN e à ANMP mas até à data não foram obtidas respostas. 

------ Face ao teor da informação foi deliberado, de acordo com o previsto no n° 11 do referido artigo 
73° da LOE-2014, emitir o parecer prévio vinculativo relativo à contratação referida. 

--- 2- Neste contexto apresenta o convite tipo e o cademo de encargos, relativos à contratação em 
epígrafe, "Aquisição de Serviços de Seguro de Acidentes de Trabalho" cujo valor base para estes 
efeitos se estima em 58 256,52 euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de procedimen
to de ajuste direto nos tennos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do artigo 
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 n° 278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-B/20 1 O, de 27 de abril, e Decretos-Lei n° 
131/2010, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito as seguintes fir
mas: 

- ALIANZ - Companhia de Seguros Alianz Portugal, S.A.; 
-LUSITÂNIA- Companhia de Seguros, S.A.; 
- ZURICH ASSURANCE PLC- Sucursal em Portugal. 

------As propostas são apresentadas através do endereço eletrónico spa@cm-vimioso.pt até às 16.00 
horas do dia oito de julho do ano em curso. 

------ Para o procedimento é definido o seguinte júri: 
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-Presidente: - Solange de Jesus Delgado, Chefe da Divisão Financeira, 
cipal; 

- Vogais Efetivos: -Maria João Afonso Gonçais, Coordenadora Técnica, que substitui o presi
dente nas suas faltas e impedimentos, e Lídia Raposo Ramos Rodrigues Coor
denadora Técnica em mobilidade interna, desta câmara municipal; 

- Vogais Suplentes : -António Emílio Martins e Lídia Cristina Rodrigues Diz Mat1ins, Técni
cos Superiores, ambos desta Câmara Municipal. 

------PROPOSTA DE CONVITE E CADERNO DE ENCARGOS PARA PROCEDIMENTO DE AJUSTE 
DIRETO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA EQUIPAMENTOS 
MULTIFUNCIONAIS, ALUGUER DOS MESMOS E RESPETIVA MANUTENÇÃO: 

--- 1 - Presente a informação n.0 008/DIS, do Chefe da Divisão de Informática e Sistemas, Paulo 
Fernandes João, informando que a câmara municipal possui cinco equipamentos multifuncionais 
Kónica Mino/ta cujo contrato de manutenção celebrado com a firma Kónica Mino/ta Business Solu
tions Portugal, Unipessoal, Lda, termina no dia trinta do mês em curso, sendo necessário proceder à 
sua renovação mas por um período mais alargado de 36 meses. 

------ Com este objetivo, por solicitação superior, procedeu-se à elaboração de proposta de convite e 
caderno de encargos, para procedimento de ajuste direto, nos termos do artigo 112° e 127° do Código 
dos Contratos Públicos, referindo neste contexto que o procedimento mais ágil, em tennos de CCP, 
com vista à presente contratação e posterior resolução de pagamento é o regime nmmal de ajuste 
direto, cumpridas que sejam as respetiva condicionantes, uma vez que não se estará a ultrapassar o 
montante de 75 000,00 euros, limite deste procedimento, nos termos do n° 1 do artigo 20° do CCP. 

------ Informa ainda que, se superiormente se entender adotar este procedimento e uma vez que já foi 
verificada pela Divisão Financeira a aplicabilidade do cumprimento da medida de redução remunera
tória, prevista no no 1 do artigo 73° da LOE/2014, aprovada em reunião deste órgão do dia 15 de abril 
do ano em curso, posteriormente ratificada em sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 25 
de abril desta ano, deverá, no entanto, e ainda, ser verificada à prestação do serviço, a emissão de 
parecer prévio vinculativo à prestação de contratos de prestação de serviços conforme a1iigo 73° da 
Lei 11° 83-C/2013 , de 31/12, e para o efeito verificados os pressupostos desta nonna, que enumera. 

------ Conclui referindo que de acordo com o atiigo 67° do Decreto-Lei. n° 18/2008, é necessário a 
designação do júri para a promoção das operações do procedimento para o que sugere a seguinte 
composição: 
Membros efetivos: -Paulo Fernandes João, Chefe da Divisão de Informática e Sistemas, que preside; 

- Mário da Assunção Marcos Moscoso, Técnico de Informática; 
- Vítor Filipe Afonso Ventura, Chefe da Divisão de Ambiente e transportes. 

Membros suplentes: - António Emílio Martins, Técnico Superior; 
- Nelson Miguel Santulhão Pinto, Técnico de Informática. 

------Refere, complementarmente, que o critério de adjudicação é o de mais baixo preço sendo o pre
ço base do valor de 27 720,00 euros + IVA, juntando neste âmbito a proposta de Convite à Apre
sentação das Propostas e Caderno de Encargos. 
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------ Ponderado o teor da informação em apreço, considerando o valor e as características da presta
ção do serviço em causa, considerado em especial a conclusão da informação em apreço, foi delibe
rado por unanimidade emitir de parecer prévio vinculativo e seguir o procedimento de aj uste direto 
como proposto, nos temws que se segue. 

--- 2 - Abertura de Procedimento de Ajuste Direto para "AQUISIÇA-0 DE SERVIÇOS DE 
CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, ALUGUER DOS MESMOS 
E RESPETIVA MANUTENÇÃO": Presentes neste âmbito os referidos documentos o convite tipo e o 
caderno de encargos, relativos à contratação em epígrafe, cujo valor base para estes efeitos se estima 
em 27 720,00 euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de ajuste direto 
nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do artigo 20.0 , e Capítulo I do 
Título III da Parte li do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 
278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei n° 131/2010, de 14 de 
dezembro, 149/20 12, de 12 de junho, convidando para o efeito a firma Kónica Mino/ta Business 
Solutions Portugal, Unipessoal, Lda, com sede em Prior o Velho. 

------As propostas são apresentadas através do endereço eletrónico gi.cmv@cm-vimioso.pt até às 
17.00 horas do dia vinte e cinco do mês em curso. 

------ O concurso será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
-Presidente: - Paulo Fernandes João, Chefe da Divisão de Informática e Sistemas, desta 

câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: -Mário da Assunção Marcos Moscoso, Técnico de Informática, que substi

tui o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Vítor Filipe Afonso Ventura, 
Chefe da Divisão de Ambiente e Transpo11es, desta câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: - António Emílio Matiins, Técnico Superior, e Nelson Miguel Santulhão 
Pinto, Técnico de Informática, ambos desta câmara municipal 

------PROPOSTA PARA PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS RESPEITANTES AO CONTROLO ANALÍTICO 
DA AGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VIMIOSO: Presente a infonnação n.0 DDES/ 134, do 
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, Paulo Braz, informando que foi convida
do o Laboratório Regional de Trás-os-Montes, Lda., a apresentar proposta para prestação dos servi
ços relativos às análises laboratoriais de água das piscinas municipais de Vimioso, de acordo com o 
programa de análises proposto pela equipa responsável pelo estudo, para a época balnear para o ano 
201 4, tendo este apresentado a proposta que anexa do valor de 707,12 euros + IVA, referente a 8 aná
lises. 

------Neste sentido informa que o procedimento mais ágil , em tennos de CCP, para posterior resolu
ção de pagamento é o regime simplificado de ajuste direto, cumpridas que sejam as respetivas condi
cionantes previstas no artigo 128° daquele código. 

------ lnfonna ainda que, caso seja superiormente considerado, poderá ao caso em apreço ser aplicá
vel a emissão de parecer prévio vinculativo à celebração do contrato, conforme artigo 73° da Lei n° 
83-C/20 13, de 31112, desde que verificados os pressupostos nele contidos. 
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------ Conclui referindo que, em casos similares, esta câmara tem optado pelo regime simplificado de 
ajuste direto, dando cumprimento às normas do referido m1igo 128° do CCP. 

------ Ponderado o teor da informação em apreço, considerando o valor e as características da presta
ção do serviço em causa, considerado em especial a conclusão da informação em apreço, foi delibe
rado por unanimidade seguir o procedimento de ajuste direto simplificado que vem sendo seguido em 
procedimentos idênticos anteriores. 

------MINUTAS DE CONTRATOS: 

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

- uFornecimento de energia elétrica para instalações alimentadas em Média Tensão (MT), 
Baixa Tensão (BTE e BTN), Iluminação Pública (lP) e Instalações Sazonais (BTN-Sazonal) do 
Município de Vimioso", 

foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESI
DUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO- Revisão de Preços: Presente a informação n° 04, datada do 
dia 03 /01 /2014, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, repo11ando-se à 
proposta de revisão de preços do valor de 29 004,00 euros, respeitante ao período de janeiro a junho 
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 paga
mento, devendo notificar a prestadora do serviço. 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração do mês de abril 
2014 e fatura no 567010529 no valor de 15 197,38 euros: Presente a informação no 70, datada do 
dia 06 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 AGS, repm1an
do 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 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, ARGOZE
LO E DO PARQUE DE CAMPISMO- Relatório de exploração referente ao mês de abril/2014 e 
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fatura n°5670105230, no valor de 3713,18 euros: Presente a informação n° 69, datada do dia 05 d 
mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório 
de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a fitma AGS, nele se 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 fàtura. 

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de abril a 20 de 
maio de 2014 e fatura n.0 56701 05317 no valor de 3790,37 euros: Presente a informação n° 71 , 
datada do dia 12 do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda FeiTeira Pinto, 
referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a fi rma A. G.S., 
repottando a prestação do serviço que se cifrou numa taxa efetiva de cobranças na ordem de 92,50%, 
foi deliberado por w1animidade aprovar este relatório e proceder ao pagamento da fatura relativa ao 
período em apreço. 

------CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO- SISTEMA DE DÉBITOS 
DIRETOS S.E.P.A.: Presente a informação n° 08/DIS, do Chefe da Divisão de Informática, Paulo 
Fernandes João, datada do dia seis do mês em curso, esclarecendo que o sistema único de pagamento 
Área Única de Pagan1entos em Euros - SEPA - Single Euro Payments Area - passou, desde março 
do ano em curso, a ser obrigatório. 

------ Neste sentido, havendo nesta câmara ficheiros de cobrança de débitos diretos referentes ao con
sumo de água, tomou-se urgente a celebração do contrato para este fim, com a entidade bancária, o 
Banco Santander Torta, S.A., com o qual esta câmara já realizava transferências, pagamentos e 
cobranças, no anterior sistema, contrato esse que anexa, propondo, assim que este seja ratificado por 
esta câmara. 

------ Face ao exposto foi deliberado por unanimidade ratificar a assinatura daquele contrato. 

------ ED /FICA ÇÃ O 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 at1igo 34.0 da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, defe
riu o seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística: 

- José Ribeiro Guimarães - Construção de um edifício misto, comércio e habitação, sito no 
lugar das Cruzes, em Vimioso, 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

Reunião Ordinária de 17- 06- 2014 



Fl.O l2 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

------ISENÇÃO DE TAXAS DO R.M.U.E.: 

- Vítor Nuno Diz Martins: Presente um pedido de isenção de taxas do Regulamento Municipal 
de Urbanização e Edificação, requerido pelo munícipe em título relativamente ao licenciamento do 
projeto de alteração/legalização de um edificio de oficina de reparação de veículos automóveis, sito 
na Rua dos Barreiros, em Vimioso - Pro c. 05120 II - e, analisada neste sentido a informação no 151 , 
datada do dia 27/05/2014, do Técnico Superior, Manuel Miranda Peneira Pinto, que conclui, face ao 
disposto no artigo 8.0 n. 0 2, al. a), cl e c2, do R.M.U.E., que a câmara municipal pode isentar de 
taxas as entidades promotoras de atividades de reconhecido interesse e relevância económica para o 
concelho, devendo, porém, a referida e relevância económica vir devidamente fundamentada. 

------ Presente neste sentido a justificação do munícipe, apresentada posteriormente à referida infor
mação, que fundamenta a relevância económica pela intenção de criar 2 a 3 postos de trabalho e pelo 
facto de aquela obra comportar um investimento da ordem de 50 000,00 euros, foi deliberado por 
unanimidade considerar válida esta fundamentação e isentar d,e taxas do REMUE o licenciamento em 
causa. 

------ CERTIDÕES: 

- José Ribeiro Guimarães 

1 - Pedido de certidão: Presente a informação no 157, de 29/05/2014, do Técnico Superior 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido de ce1iidão requerida pelo munícipe em título rela
tivamente ao edifício referido, informando que, efetivamente, o requerente tem aprovado um projeto 
-Processo de obras no OI/2013 (Construção de edifício misto, comércio e habitação, silo no lugar 
das Cruzes, em Vimioso), que, no futuro, pretende converter em propriedade horizontal. 

------ Refere que no respetivo projeto já se definem as frações que o edifício irá ter, porém as obras 
ainda não se encontram licenciadas, o que é condicionante para o efeito de propriedade horizontal. 

------Neste contexto conclui que não se vê inconveniente em emitir a certidão requerida após o licen
ciamento da construção desde que na mesma conste: 

- claramente o prédio objeto da operação; 
-a área do prédio a afetar à futura ed~ficação; 
- a área que se cede ao domínio público, para passeios, arruamentos e estacionamentos; 
- se indique claramente que se trata de um projeto aprovado para constituir um edifício a 
converter em propriedade horizontal e não de um ed~ficio existente. 

------ Face ao expresso na informação analisada foi deliberado emitir a requerida certidão nos termos 
desta. 

2 - Pedido de Adiamento de Prestação de Caução: Relativamente ao mesmo munícipe e pro
cesso acima referido foi presente a informação n° 165, de 11 do mês em curso, do Técnico Superior 
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Manuel Miranda Fen·eira Pinto, que aprecia o pedido de adiamento de prestação de caução, relativa 
ao licenciamento do processo de obras ll0 O 1/2013 , atrás referido, informando que, apesar da obra a 
que respeita ter tido já licenciamento, que entretanto caducou, o processo n° 01 /2013, agora em apre
ciação, visa, não só, revalidar o processo anterior, mas também regularizar as alterações entretanto 
efetuadas que visam a reformulação do projeto no que respeita a área a afetar com a atual intervenção 
e criação de arruamentos de acesso à pa11e posterior do terreno e o facto de neste processo se prever 
a cedência de espaços para passeios anuamentos e estacionamentos a ceder ao domínio público, que 
obriga à prestação de caução que garanta a boa execução daqueles trabalhos/infraestruturas e áreas a 
ceder ao domínio público, tal como previsto no artigo 54° §4b do REJUE, posto tratar-se de um pro
cesso como de impacto semelhante a loteamento. 

------ No contexto de pedido de adiamento de prestação de caução, refere que a câmara municipal tem 
sempre que verificar se os espaços e infraestruturas a ceder ao domínio público são executados, sen
do, no limite, verificados quando o interessado solicitar a licença de utilização de edifício, ato em que 
dá todos os trabalhos por concluídos. 

------ Como se refere, admite-se, assim, a possibilidade de adiamento de prestação de caução até 
momento anterior à emissão de licença de utilização do edifício. 

------ Face ao concluído e considerando os argumentos alegados pelo requerente, fundamentalmente 
as razões económicas, que só serão favoráveis ao requerente em momento imediatamente posterior à 
celebração de escritura pública de consti tuição de propriedade horizontal do prédio, foi deliberado 
por unanimidade deferir o pedido de adiamento da prestação da caução até ao momento anterior à 
emissão de licença de utilização do edifício. 

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

------ EVENTOS -

------ CONGRESSO INTERNACIONAL "ZAMORA Y LA RAYA: HERENCIAS SEFARDÍES COM
PARTIDAS": Presente a infonnação DDES/26, de 11 do mês em curso do Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Economico e Social, dando conta que decorrerá nos próximos dias 1 a 4 de julho 
do ano em curso nas localidades de Vimioso, Carção, Formoselle e Zamora, o congresso em título, 
organizado pelo Centro Isaac Campantón. 

------Neste sentido informa que o primeiro dia do programa decorrerá na Casa da Cultura de Vimio
so, com a presença de diversos oradores, informando que deverão ser autorizadas as despesas ineren
tes à oferta de coffee break e almoços aos congressista, no valor previsível de 1250,00 euros. 

------ Sobre o assunto o Sr. Presidente da Câmara fez uma breve explicação do evento e da importân
cia que o mesmo pode representar para a promoção do concelho e para o estabelecimento de parce
rias com organizações raianas do país vizinho. 

------ Face ao exposto foi deliberado por unanimidade organizar o referido evento e autorizar as des
pesas do referido valor, inerentes ao mesmo. 
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------CENTRO CULTURAL E PAROQUIAL DE ARGOSELO- Férias desportivas 2014: Presente o 
requerimento do centro em título solicitando apoio para desenvolver a atividade referida no período 
de 01 a 31 de julho do ano em curso, de segunda a sexta-feira, no horário das 9,30 às 12,00 horas e 
das 14,00 às 17,30 horas, na qual participarão jovens de idades compreendidas entre os 4 e os 13 anos 
de idade, e que compreenderá atividades de caráter lúdico, desportivo e pedagógico, solicitando para 
o efeito o apoio logístico e financeiro desta câmara, nomeadamente: cedência de transpm1e, uso das 
piscinas municipais e do parque de campismo e apoio financeiro, foi deliberado por unanimidade 
conceder o apoio logístico solicitado e conceder uma verba no valor até 1200,00 euros. 

------ ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RAÇA MIRANDESA -Apoio financeiro: 
Presente o pedido da associação em título, para a realização do " Concurso Nacional de Bovinos da 
Raça Mirandesa 2014 ··. a levar a efeito nos dias 29 a 31 de agosto, em Malhadas, concelho de 
Miranda do Douro, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento e conceder um apoio finan
ceiro no valor de 6235,00 euros, de acordo com o protocolo assumido pelas câmaras do solar da raça 
mirandesa. 

------APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS: 

------ António Alexandre Rola Vilela: Presente o pedido de apoio para obras de repara
ção/beneficiação da uma casa de habitação, sita na Rua dos Baneiros, em Vimioso, propriedade do 
requerente, e analisada a informação social n.0 12114, datada de 23 /05/2014, subscrita pela Técnica 
Superior de Serviço Social, Ana Falcão, na qual infom1a sobre a situação socioeconómica do agrega
do familiar e sobre o estado de degradação da referida habitação e, presente, ainda, neste contexto, a 
informação técnica n.0 168/SOSB de 13 de junho, referente ao orçamento apresentado no valor de 
1267,76 euros para aquisição de materiais destinados às obras de reparação do imóvel, foi deliberado 
por unanimidade concordar com o relatório social e apoiar o munícipe na execução das obras de 
beneficiação da sua habitação, no valor referido, de acordo com a alínea b ), do n. o 1, do artigo I. o do 
Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. 

------ ()lJJrJ?()~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ATRIBUIÇÃO DA GESTÃO E EXPLORAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VIMIOSO
ÉPOCA BALNEAR 23014: Presente a informação N° 013, de hoje, do Presidente do Conselho de 
Administração da empresa municipal "Vimioso 2003 - Actividades Artesanais e Turísticas de 
Vimioso, E. M. " informando que se prevê para o dia 20 do mês em curso a abe11ura da época balnear 
e tendo a Assembleia Geral da Empresa Municipal deliberado solicitar a gestão e exploração do bar e 
entradas no recinto das piscinas municipais, informando que foi , também, por aquela assembleia 
decidido celebrar contratos com pessoal para aquele fim, foi deliberado à semelhança de anos ante
riores entregar à exploração da empresa municipal as piscina municipais durante a época balnear do 
corrente ano. 
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------ 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 pmte final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os presentes. 

------ Analisada aquela nom1a 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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