
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATA N° 012 

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

------ Aos dois dias do mês de junho do ano dois mil e catorze, pelas catorze horas, na sala de reu
niões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge Fidalgo 
Martins, Heleno da Costa Simões, António Augusto Ton-ão Vaz, Adriano Augusto Gonçalves Prada 
e Licínio Ramos Mmtins, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, 
com1go, António Alberto Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião 
referida. 

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

------PERÍODO DE ANTES ORDEM DO DIA 

------REUNIÕES ORDINARIAS: Posta a questão sobre a possibilidade de alteração do dia de reali
zação das reuniões deste órgão, por forma de possibilitar aos senhores vereadores em regime de não 
permanência a sua presença em coordenação da sua atividade profissional, foi deliberado por unani
midade que as reuniões ordinárias passem a ser realizadas quinzenalmente, às terças-feiras, com iní
cio às dez horas, recaindo a próxima no dia 17 do mês em curso. 

------ Neste âmbito foi deliberado por unanimidade proceder, nestes termos, à alteração do Regimento 
da Câmara Municipal. 

------ PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Pelo Sr. Presidente foi proposto 
um voto de felicitações ao Clube Desportivo das Minas de Argozelo pela conquista da Taça Distrital 
201312014. 

------Propôs neste âmbito, pelo feito, que seja oferecido ao club vencedor um convívio pela conquis
ta daquele troféu, em data a definir. 

------ Foi deliberado por unanimidade aprovar esta proposta. 

------ ORDEM DO DIA 

------ DO ÓRGÃO: 
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------ RESOLUÇÃO SOBRE A PORTARIA N. o 82/2014, DE 10 DE ABRIL - "Estabelece os critérios 
que permitem categorizar os serviços e os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde": Pelo 
Senhor Presidente Câmara foi apresentada uma cet1idão da resolução aprovada pela CIM-TT, relativa 
à portaria em título da qual deu já conhecimento na reunião anterior e que passa a transcrever-se na 
íntegra. 

_ _ "PORTARIA No 82/2014, DE 10 DE ABRIL - " A saúde constitui, sem qualquer dúvida, o princi
pal indicador de bem estar dos cidadãos, razão pela qual a preocupação pela garantia do acesso aos 
cuidados de saúde é uma constante dos legítimos representantes da população. Esta realidade assu
me maior importância nos territórios com menos população e mais envelhecida como é a região de 
Trás-os-Montes. 

É neste sentido que, ao constatarmos, que o Ministério da Saúde pretende vir a diminuir os cuidados 
de saúde que hoje são prestados à população de Trás-os-Montes, mais concretamente na área de influência 
da Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULS Nordeste) , concluímos tratar-se de uma medida lesiva dos 
direitos dos cidadãos que vivem num território empobrecido e cada vez mais excluído das políticas públicas 
nacionais. 

Não é compreensível nem aceitável que se determine as valências a instalar na ULS em função de um 
único critério- mínimo de população servida. Facilmente se percebe que o atual número de valências exis
tentes na ULS Nordeste não vai ser mantido, se outros critérios não forem tidos em conta como seja a distân
cia e qualidade das acessibilidades mediada pelo tempo de duração de viagem para acesso à Unidade onde 
os cuidados são prestados. 

Ao analisarmos os critérios que serviram de orientação e fundamentaram a classificação e funciona
me1lfo das unidades hospitalares nos últimos 50 anos, verificamos que o critério da geografia sempre foi tido 
em conta bem como a natureza das responsabilidades regionais e as valências efetivamente exercidas. Não é 
de esperar que, por razões meramente economicistas, se considere um só critério e que este seja criador do 
aumento das assimetrias regionais e não se promova, efetivamente, a coesão territorial e social de que o país 
carece. 

A Portaria no 8212014, ao class(ficar a ULS do Nordeste, EPE como integrando o Grupo l, está a 
limitar o número e tipo de valências que ai podem ser exercidas, deixando ao critério da Administração Cen
tral do Sistema de Saúde, JP a atribuição de valências opcionais condicionadas ao mínimo de população, à 
disponibilidade de recursos humanos e à garantia do equilíbrio económico e financeiro da ULS. 

Ora, o assunto é mais preocupante porquanto a ULS Nordeste regista uma capitação de apoio do 
governo muito i1?ferior à de outras com características semelhantes, o que, a não ser corrigida esta situação, 
nunca poderá ser garantido o equilíbrio económico e financeiro e assim, não lhe poderão ser atribuídas 
valências opcionais perdendo grande parte das que atualmente possui, como sejam: oftalmologia, otorrinola
ringologia, pneumologia, cardiologia, oncologia médica e nefrologia. 

Atendendo à realidade geográfica da região da Comunidade lntermunicipal das Terras de Trás-os
Montes, com um vasto território e localidades muito dispersas, com acessibilidades difíceis, com deficiente 
rede de transportes públicos, com uma baixa densidade populacional, com uma população muito envelhecida 
e com uma Unidade Local de Saúde, com baixa capitação, exige-se que as decisões ao nível dos cuidados de 
saúde tenham em consideração esta realidade e que a ULS do Nordeste possa continuar a ter valências que 
agora possui acrescida da valência de gastroenterologia. Apesar de a valência de urologia não constar no 
grupo de valências opcionais consideramos que essa tem que continuar na ULS, pois é de extrema importân
cia. 

Não obstante a portaria não se referir às maternidades, pela análise das FAQ 's depreende-se que a 
maternidade existente na ULS Nordeste vai continuar. No entanto não se percebe como poderá funcionar a 
maternidade sem valências de obstetrícia e neonatologia, que nem como valências opcionais são considera
das no Grupo I. 
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Senhor Ministro, como sabe, tivemos a oportunidade. ainda há pouco tempo em reunião tida com, 
Exa .. de e.\pressar o pensamento dos autarcas desta CIM. o quanto nos preocupa o setor da saúde e a impor
tância que tem para a melhoria das condições de vida e bem estar desta população que cada vez mais se vê 
abandonada e entregue a si própria. 

Os nove municípios da Comunidade lntermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, deliberaram por 
unanimidade requerer a S. Exa., uma análise criteriosa das implicações, para a população desta região, da 
aplicação da Portaria no 8212014 e se proceda aos ajustamentos necessários deforma a manter e reforçar as 
valências exercidas na ULS Nordeste, para que os cidadãos deste território não sejam lesados num dos direi
tosfimdamentais que é o acesso à saúde. 

Deliberaram ainda manifestar toda a disponibilidade para participar na procura das melhores solu
çc'5es para todos. 

Bragança, 14 de Maio de 2014-06-05 
O Presidente do Conselho lntermunicipal 
Américo Jaime Afonso Pereira " ---------------------------------------------------

------ RESOLUÇÃO SOBRE INTRODUÇÃO DE PORTA GENS NA A4 - Autoestrada Transmon
tana: O Senhor Presidente Câmara apresentou a certidão abaixo transcrita relativa à resolução apro
vada pela Câmara Municipal de Bragança, sobre a recente notícia propagada pelos órgãos de 
comunicação social de que o Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comuni
cações, referiu em Pinhão, concelho de Alijó, no dia 15 de maio do ano em curso, onde afirmou que 
o Governo está a estudar uma solução para introdução de portagens na A4 - Autoestrada Transmon
tana, que liga Vila Real a Bragança. 

"CERTIDÃO 1----

MARIA MAVILDE GONÇALVES X4 VIER, licenciada em Economia e Diretora do Departamento 
de Administração Geral e Financeira do Município de Bragança: 

Certffica que na Ata da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia vinte e 
seis de maio de dois mil e catorze, aprovada em minuta, e com a presença dos Sr.s; Presidente, 
Hernâni Dinis Venâncio Dias, e Vereadores, Vítor Prada Pereira, Paulo Jorge Almendra Xavier, 
Humberto Francisco da Rocha, Cristina da Conceição Ferreira Vida! Figueiredo, André Filipe 
Morais Pinto Novo e Gilberto José Arazijo Baptista, se encontra uma deliberação do seguinte teor: 

RESOLUÇÃO SOBRE INTRODUÇÃO DE PORTAGENS NA A4 - AUTOESTRADA 
TRANSMONTANA 
Considerando que os meios de comunicação nacionais e locais noticiaram que o Senhor 

Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Dr. Sérgio Silva Monteiro, 
referiu em Pinhão, no concelho de Alijó, no dia 15 de maio de 2014, que o Governo está a estudar 
uma solução para introdução de portagens na A4 - Autoestrada Transmontana, que liga Vila Real a 
Bragança. 

Considerando que o progresso e a competitividade de um território não é um dado adquirido 
mas tem, antes, que ser conquistado todos os dias e por todos, atares locais e nacionais, públicos e 
privados. sendo necessário determinação e coragem, de quem tem responsabilidades políticas, para 
que o desenvolvimento económico do país se co11figure de forma regionalmente equilibrada e susten-
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tável, com a implementação de medidas concretas que visem a desejável e a necessária coesão terri
torial. 

Considerando que Portugal é um dos países mais desiguais da Europa, ao nível do desenvol
vimento regional e da coesão territorial, social e económica, em resultado de políticas centralistas 
implementadas pelos sucessivos governos, dirigidas, de forma particular, para o refórço da competi
tividade do Litoral em detrimento das zonas mais per{léricas. 

Considerando que o índice de Poder de Compra per capita na NUT III Alto Trás-os-Montes 
(72,35) é sensivelmente metade do índice da Grande Lisboa (142,41), apresentando alguns Conce
lhos do Distrito de Bragança 1/3 do valor dessa área metropolilana. O último estudo sobre o Poder 
de Compra Concelhio, publicado pelo INE, revela que, no conjunto dos 308 municípios. apenas 22 
concentravam 50% do poder de compra nacional e que os 35 municípios que integram as duas 
áreas metropolitanas do país (Lisboa e Porto) ultrapassavam este limiar ao concentrarem 52% do 
poder de compra nacional. Por seu lado dos 1 O municípios com menor poder de compra per c apita 
mantlestado, sete pertenciam ao Interior da Região Norte, distribuindo-se pelas sub-regiões do 
Tâmega, Douro e Alto Trás-os Montes. 

Considerando que o Alto Trás-os-Montes apresenta um índice Sintético de Desenvolvimento 
Regional dos mais baixos do País. ocupando a 25" posição. no conjunto das 30 sub-regiões, sendo 
que na componente "competitividade" a NUT transmontana evidencia ainda um pior resultado 
( 27 a). Também ao nível da coesão regional, analisada através do PIB per capita e produtividade, 

as assimetrias entre as trinta regiões NUT III são muito significativas e atingem a sua expressão, por 
exemplo, na comparação entre as regiões da Grande Lisboa (165,6) e do Alto Trás-os-Montes 
(68,5). ou seja, cerca de 2,5 vezes mais. 

Considerando que a Autoestrada entre Vila Real e Bragança foi construída duplicando o IP4, 
sobrepondo-se em quase toda a extensão, não restando aos utentes da região qualquer alternativa, 
segura e praticável, nos tempos atuais e próximos. Será que a antiga Estrada Nacional no 15, que 
durante várias décadas foi a única via rodoviária de ligação entre Bragança e Porto, poderá ser 
considerada uma alternativa à A4 -Autoestrada Transmontana? 

Considerando que a Autoestrada Transmontana entre Vila Real e Bragança apenas foi con
cluída em 2013, com décadas de atraso relativamente ao País, sendo Bragança o último distrito a 
beneficiar da "revolução do a~falto ", que ocorreu por todo o território nacional e em alguns casos 
até de forma excessiva. 

Considerando que fazer justiça e promover a coesão territorial é, de modo incontornável, 
isentar os utilizadores do pagamento de portagens na A4, até que os índices de desenvolvimento 
humano, económico e regional se aproximem ou igualem à média nacional, ou seja, permitir ao Inte
rior Norte dispor de alguns anos para superar os problemas da interioridade, das desigualdades 
provocadas, em grande parte, pelo secular e excessivo centralismo do País. 

Considerando que a introdução de portagens volta a colocar o Distrito, comparativamente 
ao resto do País, em situação desigual, empurrando-o para trás, visto não nos ser concedido o tempo 
necessário de isenção de utilização de modernas estradas para acelerar o desenvolvimento como 
aconteceu com a generalidade do País e por isso se trata de uma relevante injustiça, devendo existir 
um período de convergência de pelo menos 1 O anos. Volta a verificar-se que a solidariedade só 
ocorre no sentido do Interior para o Litoral, o que é absolutamente injusto e inaceitável. 

Considerando que a introdução de portagens será um sério obstáculo para a promoção do 
crescimento económico e da competitividade de Trás-os-Montes, condicionado a atração de novo 
investimento privado produtivo e a fixação de atividades económicas, geradoras de riqueza e empre-
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go. nomeadamente para os mais jovens, contribuindo para um grau de desenvolvimento sustentáve 
superior. 

Considerando que o paÍs, em especial na atual situação de graves desigualdades, não pode 
dispensar as políticas de solidariedade e de coesão territorial que estão para lá de uma visão de cur
to prazo e da resolução de problemas imediatos. Os Transmontanos têm consciência de serem credo
res de uma dívida histórica e que, nos últimos anos as desigualdades se agravaram, ficando o inte
rior mais de::,povoado, o mundo rural abandonado e envelhecido . 

Considerando que a Agenda Territorial Europeia 2020, aprovada em maio de 2011 pelos 
Ministros da UE responsáveis pelo ordenamento do território, define, de entre as seis prioridades 
territoriais, promover um desenvolvimento territorial policêntrico e equilibrado, assegurar a compe
titividade global das regiões baseada em economias locais fortes, melhor conectividade territorial 
para os individuas, comunidades e empresas, e integrar territorialmente as regiões tran.~fronteiriças 
e transnacionais. 

Considerando que o desenvolvimento do interior do paÍs é um desígnio de estratégia política. 
que deve considerar o território .fj-onteiriço, como espaço de oportunidades, e assentar numa visão 
de desenvolvimento sustentado, capaz de garantir maior coesão social, económica e territorial. 

Pelos considerandos supra referidos proponho que a Câmara Municipal analise e delibere a 
seguinte proposta de Resolução: 

-Solicitar a Sua Excelência o Senhor Primeiro-ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, a manu
tenção de isenção de portagens na A4 - Autoestrada Transmontana, nos termos anunciados aquando 
do lançamento da concessão, visto que apesar de as condições económicas e históricas, que conduzi
ram a essa orientação, se mantêm. 

- Dar conhecimento desta proposta a Sua Excelência O Presidente da República Portuguesa, 
a Sua Excelência O Ministro da Economia, A Sua Excelência o Ministro Adjunto e do Desenvolvi
mento Regional, ao Senhor Secretário de Estado das Jnfi-aestruturas Tramportes e Comunicações, 
ao Senhor Secretário de Estado do desenvolvimenlo Regional, à empresa Estradas de Portugal, S.A. , 
aos deputados dos Distritos de Bragança e Vila Real, aos Presidentes das Câmara Municipais e 
Assembleias Municipais dos Distritos de Bragança e Vila Real, às Associações Empresariais dos 
Distritos de Bragança e Vila Real e aos Órgãos de Comunicação Social. 

Após análise e discussão foi deliberado por unanhnidade, aprovar a proposta apresentada 
pelo Sr. Presidente e que a mesma seja enviada às referidas entidades. 

Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o selo branco 
em uso neste Município. 

Bragança e Paços do Concelho do Município, 26, de maio de 2014. 
Maria Mavilde Gonçalves Xavier " ----------------------------------------------

------ Analisada a resolução da Câmara Municipal de Bragança, transcrita, foi deliberado por unani
midade subscreve-la considerando que o Município de Vimioso se enquadra inteiramente nas reivin
dicações nela expressas. 

------ ~jrjrlf~~/Í() ~/J\T/f}\T(7~jr~ --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de hoje, 
verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 406 188,26 euros. 
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------MODIFICAÇÃO No 12- ALTERAÇÃO N° 9: Presente a modificação I alteração em epígrafe, no 
valor total de 20 500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------MODIFICAÇÃO No 12 - ALTERAÇÃO No 8: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor total de 96 500,00 euros, correspondendo a despesas correntes, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

-----REGULARIZAÇÃO DA CONTA DA PATRIMONIAL: Presente a infmmação n° 39/DF, data
da do dia 29 do mês passado, subscrita pelo responsável António Emílio Martins, na qual informa 
que na conta 41.1. 1.3.1. -Resíduos do Nordeste EIM existe a importância de 4625,00 euros, con
cluindo que esta não tem que apresentar qualquer valor, sugerindo a emissão de uma nota de lança
mento da conta referida conta para a conta 11° DB 59- Resultados Transitados. 

------Face à informação foi deliberado por unanimidade concordar com o proposto. 

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

--Parque lbhico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso- Portas de Serapicos/ 
Edifício de Receção e Encaminhamento - Auto de medição n.0 6 de trabalhos n01mais, datado de 
30/05/2014, no valor de 9 246,34 euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

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

------ CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTA
LAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO (BTE E BTN) ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA (lP) E INSTALAÇÕES SAZONAIS (BTN-SAZONAL) DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO -
Adjudicação: Presente o relatório final do júri do concurso em título que conclui, no âmbito daquele 
procedimento, que de entre as propostas apresentadas a da firma EDP Comercial de Energia, S.A.; no 
valor de 154 800,00 euros correspondente ao Lote 1, de 245 250,00 euros correspondente ao Lote 2, 
de 394 972,00 euros correspondente ao Lote 3 e de 643 320,00 euros correspondente ao Lote 4, é a 
proposta mais vantajosa e por conseguinte a primeira classificada pelo que pode ser confirmada a 
adjudicação, foi deliberado por unanimidade adjudicar a esta finna o fornecimento em apreço. 
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----- FORNECIMENTO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA DA 
TEXUGUEIRA EM SANTULHA-0 E DO CAMINHO AGRÍCOLA DO VALE EM CARÇÃO- Assistência 
Técnica: Presente a informação n.0 009/2014, do Engenheiro Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves, 
relativa ao assunto versado em título, vinda na sequência de pedido de pagamento da assistência 
técnica reclamada pelo fornecedor dos referidos projetas ao abrigo do disposto no ru1igo 282°- Reposi-

ção do equilíbrio financeiro do contrato - do CCP, concluindo, que não tendo sido prestada a assistência 
técnica, tal não é imputável ao prestador do serviço, a firma Maria Teresa de Moura Lopes Pinto, 
mas sim ao facto desta câmara não ter promovido a realização das obras e daí não poder ser prestada 
a assistência técnica contratada. 

------- Esclarece, porém, que poderá a situação em apreço enquadrru·-se em situações de serviços a 
menos conforme previsto no artigo 379° a 381° do CCP, por remissão do n° 6 do artigo 454° domes
mo código, não havendo, apesar de tudo, direito a indemnização posto que nos termos do referidos 
a11igos só haverá lugar a indemnização por trabalhos a menos se estes corresponderem a uma valor 
contratual inferior em mais de 20% e os trabalhos da assistência técnica, de que se requer pagamento, 
conesponderem apenas a 10% do valor do contrato. 

------ Ponderado o pedido do fornecedor dos serviços e o teor da informação analisada e, consideran
do que, efetivamente, a assistência técnica não foi prestada pela firma fornecedora dos projetas refe
ridos por que esta câmara não decidiu, ainda, lançar o concurso das obras, considerando que por tal 
facto não pode ser penalizada a fomecedora, que esteve sempre disponível para prestar aquele serviço 
complementar, considerando que os projetas referidos mereceram a aprovação desta câmara, foi deli
berado por unanimidade proceder ao pagamento da assistência técnica à firma fornecedora dos ditos 
projetas tendo em conta que decorreu o tempo previsto no contrato. 

------CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS "OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS- SERVI
ÇOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, BANHOS E DUCHES, MASSAGENS, TRATAMENTO DE 
VAPORES VIAS RESPIRATÓRIAS E ORL, PISCINA, RECEÇÃO E SECRETARIADO, HIGIENIZA
ÇÃO CONSULTADOR/A" - Redução remuneratória, parecer prévio vinculativo na aquisição de 
serviços - Lei n° 83-C/2013, L.O.E./2014, artigo 73°: Presentes as informações n°s 156/SOBS, 
subscrita pelo Técnico Superior Vítor Ventura, 11 /SPA da Assistente Técnica Lídia Ramos, e 
018/DA, do Chefe da Divisão Administrativa, António Coelho, relativas à aplicabilidade do di sposto 
no artigo 73° da Lei n° 83-C/2013, -L. O.E./2014 - sob a epígrafe "Aquisição de Serviços ", abor
dando respetivamente os temas: tipo de procedimento a seguir; verificação da redução remuneratória 
e verificação de inexistência de pessoal em mobilidade especial, e a emissão de parecer prévio vin
culativo, foi deliberado por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo previsto no n° 11 do artigo 
73° da lei referida. 

------Procedimento de Ajuste direto: Presentes neste âmbito o convite tipo, o programa do procedi
mento, o caderno de encargos e o projeto, relativos à contratação em epígrafe, cujo valor base para 
estes efeitos se estima em 74 500,00 euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abe11ura de proce
dimento de ajuste direto nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do 
artigo 19.0 , e Capítulo I do Título 11! da Parte 11 do Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 29 de janeiro, altera
do pelo Decreto-Lei 11° 278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei no 
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131 /201 O, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito a fitma Pro termas ~{_ 
- Gestão e Exploração de Termas, Lda, com sede em Castelo Branco. 

------As propostas são apresentadas através do endereço eletrónico sosb@cm-vimioso.pt até às 17.00 
horas do dia dezassete do mês em curso. 

------ O concurso será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
-Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Solange de Jesus Rodrigues Delgado, que substituirá o presidente nas suas 
faltas e impedimentos, e Francisco Dumte Moura Bruçó, ambos Técnicos Superiores desta 
câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: Manuel Miranda Ferreira Pinto e Carlos Alberto Sousa Oliveira Ventura, 
ambos Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 

------CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE "ALUGUERES DE AUTOCARROS" - Redução 
remuneratória, parecer prévio vinculativo na aquisição de serviços - artigo 73° da Lei n° 83-
C/2013, L.O.E./2014: Presentes as informações n° 135, 144, 145 e 159, subscritas pelo responsável 
Manuel João Preto Esteves, n°S 06/SPA, 08/SPA, 09/SPA e 12/SPA da Assistente Técnica Lídia 
Ramos e n°s 12/DA, 016/DA, 013/DA e 019/DA, do Chefe da Divisão Administrativa, António Coe
lho, relativas à aplicabilidade do disposto no artigo 73° da Lei n° 83-C/2013,- L.O.E./2014 - sob a 
epígrafe "Aquisição de Serviços ", no que respeita respetivamente ao tipo de procedimento a seguir, à 
verificação da redução remuneratória e de inexistência de pessoal em mobilidade especial e a emis
são de parecer prévio vinculativo, foi deliberado por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo 
previsto no n° 11 do mtigo 73° da lei referida para a aquisição em causa, considerando que outras 
normas do referido artigo não serão aplicáveis aos casos em apreço e, no âmbito do CCP, conside
rando os valores em causa, foi deliberado por unanimidade seguir o procedimento de ajuste direto 
simplificado previsto neste código. 

------ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - Redução remuneratória, pare
cer prévio vinculativo na aquisição de serviços - artigo 73° da Lei no 83-C/2013, 
L.O.E./2014: Presentes as informações no 125/SOSB, subscrita pelo Chefe de Divisão de Ambiente e 
Transportes, Vítor Filipe Afonso Ventura, no 05/SP A, da Assistente Técnica Lídia Ramos e n° 
15/DA, do Chefe da Divisão Administrativa, António Coelho, relativas à aplicabilidade do disposto 
no artigo 73° da Lei n° 83-C/2013 , - L.O.E./2014 -sob a epigrafe "Aquisição de Serviços ", no que 
respeita respetivamente ao tipo de procedimento a seguir, à verificação da redução remuneratória e de 
inexistência de pessoal em mobilidade especial e à emissão de parecer prévio vinculativo, foi delibe
rado por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo previsto no n° 11 do artigo 73° da lei referida 
para a aquisição em causa, considerando que outras nonnas do referido artigo não serão aplicáveis ao 
caso em apreço e, no âmbito do CCP, considerando os valores em causa, foi deliberado por unani
midade seguir o procedimento de ajuste direto simplificado previsto neste código. 

------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS---------------------------------------------------
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------ EXPLORAÇAO E MANUTENÇAO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA - Relatório de 
exploração do mês abril/2014 e fatura no 5670105232, no valor de 3537,97 euros: Presente a 
informação n° 67, datada do dia vinte e sete do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior Manuel 
Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido ser
viço, a firma A. G.S., repm1ando 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 respeti va fatura. 

------EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESI
DUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao mês de mar
ço/2014 e fatura no 5670105231: Analisada a informação técnica n° 63/2014, datada do dia 20 do 
mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório 
de exploração em epigrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma A. G.S., repo11ando que o 
serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a referir de anormal, foi deliberado por unani
midade aprovar o relatório em apreço e proceder ao pagamento de referida fatura do valor de 
16 162,05 euros. 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESI
DUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao mês de abril/2014 
e fatura D

0 5670105231: Analisada a infonnação técnica n° 68/2014, datada do dia 30 do mês pas
sado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de 
exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma A.G.S.. reportando que o 
serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a referir de anormal, foi deliberado por unani
midade aprovar o relatório em apreço e proceder ao pagamento de referida fatura do valor de 
16162,05 euros. 

------ SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatura no 2014/142, refe
rente ao mês de Abril de 2014 no valor de 26 072,53 euros: Analisada a infom1ação n° 148, datada 
de 23 de maio, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, e pelo Fiscal Muni
cipal, José Manuel Alves Ventura, referente à forma de prestação de serviços de limpeza de arrua
mentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela Associação 
de Municípios da Tena Fria do Nordeste Transmontano, repm1ando a forma de prestação destes ser
viços, respeitantes ao período faturado, e as diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente 
executados e a faturação apresentada, que traduzem numa discrepância da faturação a mats nos 
seguintes itens: 

1 - Remoção de R. S. V. CM Vimioso - 312.5 O euros: 
6.5- Lavagem de arruamentos - 391,08 euros, 

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

------ l?l>I~Il7rt~~() 1? l!Jl~rtJ\TI~rt~~() ----------------------------------------------------------------------
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------DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

------ Pelo Sr. Presidente da Câmara foi infonnado 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 11.

0 75/2013, de 12 de setembro, defe
riu os seguintes pedidos de licenciamento de operações urbanísticas: 

- Maria do Céu Pires Moreiras Caiano - Construção de uma habitação uniíàmiliar e anexo, 
sita em Valadinhos, Matela; 

- Antónia Teles Fernandes (Herdeiros) - Construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua 
do Latedo de Cima, em Argozelo, 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

------ CERTIDÕES: 

------ Aníbal José Machado Lopes Macedo - Identificação de designação de local: Presente a 
informação no 142, datada do dia 20 do mês passado, do Técnico Superior Manuel Miranda Peneira 
Pinto, relativa ao pedido de identificação do nome da rua em que se situa o prédio inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Vimioso sob o artigo 2038, propriedade do munícipe em epígrafe, 
informando que aquele prédio, de acordo com a cartografia adotada para a revisão do PDM, se situa 
na "Rua da Estrada do Campo de Víboras", mas também é conhecida por "Reta Escova", foi delibe
rado por unanimidade certificar de acordo com a infonnação analisada. 

------PERMUTA DE TERRENOS PARA ALINHAMENTO E ALARGAMENTO DE CAMINHO 
PÚBLICO: Presente um requerimento do munícipe António Manuel Sardinha Pimentel proprietário 
do prédio rústico inscrito na Matriz Predial Rústica da União das Freguesias de Algoso, Campo de 
Víbora e Uva sob o artigo 3192, propondo a permuta de uma área de terreno desta propriedade por 
idêntica área de caminho público confinante com esta, a ceder por esta câmara e a anexar pelo reque
rente a outra propriedade sua, confinante com o mesmo caminho na vizinhança daquela propriedade, 
analisada esta proposta com base na informação no 11 /2014, do Técnico do Gabinete Florestal, Gon
çalo Alexandre Gonçalves Alves, na qual se informa que a proposta se considera adequada posto que: 
pennite alargar a plataforma do caminho público numa parte do seu traçado; a porção de terreno do 
caminho público a ceder encontra-se ocupada por matos e sem utilização, não interferindo com a 
funcionalidade do caminho; as áreas a aceder do caminho e a área a anexar ao caminho são propor
cionais, e foram estimadas em aproximadamente 1 70 m2. 

------ Ponderada a proposta e o teor da infonnação referida, considerando que a permuta proposta é 
aceitável posto que irá beneficiar o trânsito do aludido caminho num troço de largura reduzida, em 
detrimento da mesma área excedente do mesmo caminho, não necessária a uma boa utilização daque
le caminho, foi deliberado por unanimidade aceitar a permuta proposta nos tennos referidos. 
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------ PEDIDOS DE APOIO -------------------------------------------------------------------------------------

------MENSAGEIRO DE BRAGANÇA -PUBLICITAÇÃO DE POSTER "CLVB DESPORTIVO 
DAS MINAS DE ARGOZELO VENCEDOR DA TAÇA DISTRITAL 201312014": Presente o pedido 
do departamento de marketing do jomal Mensageiro de Bragança solicitando apoio do valor de 
250,00 euros para a elaboração, publicitação e distribuição de um poster mod. A3 alusivo ao club 
referenciado, sob o título "Argozelo Vencedor da Taça Distrital 201312014 ., conjuntamente com 
uma mensagem de felicitações do Senhor Presidente da Câmara Municipal , a incluir na distribuição 
daquele jomal na edição do próximo dia 5 do mês em curso, foi deliberado por unanimidade, com
pmiicipar naquele valor a edição do referido poster. 

------ÂNCORA EDITORA- Edição da obra "Nas Rotas dos Marranos": Presente a proposta da 
Editora Âncora, para aquisição, por parte desta câmara, de 50 exemplares do referido livro, ao preço 
unitário de 15,00 euros, com IV A incluído, e com um desconto incluído de 30%, foi deliberado por 
unanimidade adquirir 50 exemplares conforme proposto. 

------ ULGUSELO, CULTURA E PATRIMÓNIO DE ARGOSELO - Publicação da Revista 
ILGVSELO: Presente da associação em epígrafe o pedido de apoio para a publicação da revista 
ILGVSELO, foi deliberado por unanimidade, apoiar aquela publicação com a impotiância de 700,00 
euros. 

------AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO- Encerramento do ano letivo: Presente o 
oficio n° 321/4.2. datado de 29/05/2014, solicitando apoio financeiro e logístico no âmbito do encer
ramento das atividades letivas, foi deliberado apoiar, atribuindo o valor solicitado de 750,00 euros, 
em prémios de vales de compras a realizar no mercado locaL 

------ OUTROS------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VIMIOSO- Elementos 
Contabilísticos - Fecho de Contas 2013: Presentes os elementos contabilísticos de Demonstração 
de Resultados, da associação em epígrafe, referente ao ano de 201 3, foi deliberado por unanimidade 
tomar conhecimento. 

------Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dezasseis horas e quarenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos ter
mos do artigo 57° da Lei n.0 75/201 3, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros presen
tes e, de acordo com a parte final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os presentes. 
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------ Analisada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 
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