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CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

------ Ata da relinião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia dezanove do mês
de maio do ano dois mil e catorze.
------ Aos dezanove dias do mês de maio do ano dois mil e catorze, pelas catorze horas, na sala de
reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge
Fidalgo Martins, Heleno da Costa Simões, António Augusto ToiTão Vaz, Adriano Augusto Gonçalves Prada e Licínio Ramos Mattins, 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.
------ Presente o eleito Adriano Augusto Gonçalves Prada, substituto, de membro eleito para este
órgão, pelas listas do Partido Socialista, convocado em cumprimento do disposto no artigo 78° da Lei
n° 169/99, na redação da Lei n° 5-N2 002, o senhor Presidente da Câmara deu-lhe as boas vindas oferecendo a melhor colaboração deste órgão e desejando-lhe as melhores venturas e cooperação.
------ Feita a receção ao senhor vereador o senhor Presidente da Câmara deu de imediato início aos
trabalhos.

------ ORDEM DO DIA
------DO ÓRGÃO:
------RESOLUÇÃO SOBRE A PORTARIA N. o 8212014, DE 10 DE ABRIL- "Estabelece os critérios
que permitem categorizar os serviços e os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde": Pelo
Senhor Presidente foi apresentada a certidão da resolução aprovada pela Câmara Municipal de Bragança, relativa à portaria em título que permitem categorizar os serviços e os estabelecimentos do
Serviço Nacional de Saúde que se transcreve na íntegra.

"CERTIDÃO
MARIA MA VJLDE GONÇALVES XAVIER, licenciada em Economia e Diretora do Departamento
de Administração Geral e Financeira do Município de Bragança:
Cert~fica que na Ata da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia vinte e
oito de abril 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, Hum-
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berto Francisco da Rocha, Cristina da Conceição Ferreira Vida! Figueiredo, André Filipe Morais
Pinto Novo e Gilberto José Araújo Baptista, se encontra uma deliberação do seguinte teor:
"RESOLUÇÃO SOBRE A PORTARIA N." 8212014, DE 10 DE ABRIL- Estabelece os critérios que
permitem categorizar os serviços e os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde"

Pelo Sr. Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
"Considerando que a publicação da Portaria 8212014, de 10 de abril, do Ministério da Saúde, estabelece os critérios que permitem categorizar os serviços e os estabelecimentos do Se5rviço
Nacional de Saúde (SNS), de acordo com as suas responsabilidades e quadro de valências exercidas,
e o seu posicionamento da rede ho.~pitalar e proceder à sua classificação.
Considerando que a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 13. ~ refere-se ao
Principio da Igualdade que "Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer
direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções politicas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação
sexual". No seu artigo 64." é referido que para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe
prioritariamente ao Estado "garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde".
Considerando que o SNS deve garantir a "equidade no acesso dos utentes, com o objetivo de atenuar os efeitos das desigualdades económicas, geográficas e quaisquer outras no acesso aos cuidados " (alínea d) da Base XXIV da Lei de Bases da Saúde).
Considerando que a existência de um sistema de saúde deverá garantir respostas que permitam aos cidadãos c01~(iar na disponibilidade, em tempo útil e com qualidade, sendo um importante
fator de desenvolvimento para as regiões e a primeira preocupação para quem faz opção de fixar a
sua residência e atividade económica no interior, nomeadamente osjovens.
Considerando que nos últimos sessenta anos, o crescimento médio da população no país foi
de 24,04% (de 8,51 milhões para 10,56 milhõe!!J), no Grande Porto de 73,59% e na Grande Lisboa
de 87,17 %, enquanto no Distrito de Bragança a população diminuiu 40,34 % (92 105 habitante!!J).
Aquando da criação dos distritos, no ano 1836, a população de Bragança representava 3,8 % ,
enquanto atualmente representa 1,29%.
Considerando que, segundo os Censos do INE, no ano 2001 o Distrito de Bragança tinha 39
862 habitantes jovens (dos Oaos 24 anos), passando em 20I1 para 27 948 residentes, o que sign{fica
uma perda de 29,89 %da população desse escalão etário, ou seja menos 11 914 jovens.
Considerando que na Portaria 8212014, de 1O de Abril, a Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) foi class~ficada e integrada no Grupo I de hospitais que têm uma área de influência
exclusivamente direta, tendo como objetivo prestar cuidados a uma população especifica para as
valências que dispõe.
Considerando que, para esse grupo é omissa a prestação de cuidados de saúde das e!!Jpecialidades de Obstetrícia e Orologia, entre outras, ambas alua/mente existentes na ULSNE.
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Considerando que é claro que a presente portaria parece ter sido concebida de uma forma
muito ligeira. eventualmente por pessoas sentadas nos seus gabinetes em Lisboa e com um completo
desconhecünento da realidade do país, nomeadamente do interior (exceto os números publicados
pelo INE referenles ao n. u de habitantes).
Considerando que a portaria gera tantas duvidas que foi imediatamente seguida da publicação de um documento interpretativo, no Portal da Saúde (Portaria 82/2014, de I O de abril- Perguntas Frequentes).
Considerando que, por exemplo e para os hospitais do Grupo L a especialidade de Urologia
não consta nem como especialidade obrigatória (na aceção da subalínea ii. da alínea a) do n. o I do
artigo 2. ' nem opcional (na aceção da subalínea iii. da mesma alínea, n. 0 e artigo). nem proibida
(na aceção da subalínea iv) da mesma alínea, n. o e artigo), sendo necessária a explicitação no referido documento interpretativo, demonstrando que o que faz Lei não é a Portaria, mas o documento
complementar inteJpretativo, publicado pela Administração Central do Sistema de Saúde.
Considerando que, tal conzo Urologia, não se entende a omissão da valência de Obstetrícia
(e aqui já não se trata de lapso visto não ser também referida no documento interpretativo complementar mas estando bem explicitada como obrigatória nos hospitais do Grupo li (subalínea ii. da
alínea b), do n. o 1 do artigo 2. o da Portaria). Aliás, nem. se entende a tentativa de clarificação do
documento complementar quando refere que a Portaria não determina a localização da maternidades; pergunta-se: como é possível existir uma maternidade no Grupo L sem que exista a valência de
Obstetrícia Oá que não consta nem sequer das opcionais do Grupo I e nem é "aditada ", como no
caso da Urologia, no documento inte1pretativo complementar?) .
Considerando que o único critério para a inclusão das especialidades opcionais é o conceito
de "dimensão da população direta ",já que o "mapa de referenciação " para o distrito de Bragança
é o CHTMAD em Vila Real e os Hospitais Centrais do Porto. E o documento interpretativo da A CSS
é ainda mais esclarecedor quanto ao critério: "Estas valências aumentam de acordo com a dimensão da população direta servida: quanto maior for a população, maior será o número de valências.
Isto é, os hospitais com área de 75 mil habitantes têm um conjunto de valências diferente dos hospitais com uma população de 500 mil habitantes".
Considerando que tal critério é injusto e terá um impacto na definição do subcritério para o
distrito de Bragança (e em todo o interior de Portugal): com apenas cerca de I36 252 habitantes
terá como inevitável consequência a inclusão da ULS Nordeste nos escalões de menor "dimensão de
população direta" com o obvio cercear de valências fundamentais como oftalmologia, otorrinolaringologia, nefrologia, gastrenterologia, pneumologia, cardiologia, oncologia e urologia.
Considerando que para esta Portaria as especificidades das populações e das regiões e as
questões de interioridade em nada interessam para o acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente:
as longas distâncias a percorrer pelos doentes e a fraca rede de transportes públicos; o baixo rendimento per capita médio (que não atinge 70 %da média nacional) e que conduz à enorme dependência do SNS; a elevada idade média dos doentes da região e o acentuado despovoamento do interior, cada vez mais envelhecido e com carências de cuidados de saúde.
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Considerando que já não bastam os escassos recursosfinanceiros atribuídos aos cuidados de
saúde desta região, com manifesta discriminação negativafàce a outras regiões semelhantes do pais
(é por demais sabida a incompreensível discriminação da capitação da ULS Nordeste face à ULS do
Alentejo Interior).
Considerando que é incompreensível. reprovável e até poderá ser considerada uma a.fi'onta a
um dos direitos fimdamentais à vida da população do distrito de Bragança - a saúde - consagrado
na Constituição da República Portuguesa, que a aplicação cega duma portaria, o distrito de Bragança .ficará privado de profissionais médicos de valências .fimdamentais, obrigando os utentes a
longas, penosas e custosas deslocações a Vila Real e ao Porto, já não bastando as que hoje se verificam entre os hospitais da ULSNE.
Considerando que certamente, desta forma, eliminando as valências e os custos associados, a
ULSNE terá finalmente uma capitação que lhe permite a desejável e necessária sustentabilidade,
mas pela via errada, visto que o justo seria aumentar a capitação mantendo e até reforçando algumas valências atualmente existentes, mas contrariamente a única forma que foi encontrada pelo
Ministério da Saúde para garantir a sustentabilidade dessa ULSN.foi reduzir as valências, situação
que penalizará os habitantes do distrito, que e11fi·entarão uma situação de insustentável esforço para
obterem os mesmos cuidados de saúde comparativamente com os cidadãos do litoral, que obtêm
melhores cuidados, de forma mais fácil, cómoda e acessível.
Considerando que as decisões politicas como esta irão contribuir, ainda mais, para o aumento das enormes assimetrias regionais e dos problemas de coesão territorial, social e económicas
existentes no pais, contribuindo para o despovoamento do interior e a concentração urbana no litoral, em resultado de sucessivas politicas centralistas. A prova disso é que, em 2011, na região da
Grande Lisboa estava concentrada 19% da população, 25% do emprego total e 37% do PIB, o que
az de Portugal um dos países mais desiguais da Europa não Sá em termos do rendimento das famílias, mas também no que concerne às regiões.
Considerando que para um desenvolvimento harmonioso do país deverão ser implementadas
politicas eficientes que invertam tendências de esvaziamento regional o que contribuam para uma
sustentabilidade demográ_fica, nomeadamente na área da saúde. É urgente espalhar os recursos pelo
país, as politicas públicas não deverão seguir as conhecidas regras de mercado, da lei da oferta e da
procura. Se não há gente fecha-se determinado serviço. Tais decisões irão contribuir, ainda mais,
para o despovoamento do interior, quando uma das fimções incumbidas ao Estado deveria ser reequilibrar territorialmente o país.
Considerando que a atual crise económica e .financeira que o país atravessa não pode ser um
pretexto para quem tem responsabilidades politicas, em Lisboa, virar as costas aos problemas do
interior e promover, reiteradamente, politicas centralistas, retirando importantes serviços públicos
para as populações, desinvestindo em regiões que sempre deram provas de patriotismo e sempre
contribuíram para o crescimento e desenvolvimento do país.
Pelos considerandos supra referidos proponho que a Câmara Municipal analise e delibere a
seguinte proposta de Resolução:
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- Que seja solicitado ao Ministério da Saúde a alteração à Portaria 8212014, de 1Ode abril.
através da inclusão da ULSNE no Grupo 11.
- Exigir que a reforma hospitalar e a reforma do SNS sejam feitas ouvindo as autarquias,
que estão sempre di.sponíveis para juntar esforços e criar sinergias ao serviço das populações que representam e servem.
Que esta tomada de posição seja enviada a Sua Excelência o Presidente da República, a Sua
Excelência o Primeiro Ministro, ao Senhor Ministro da Saúde, ao Senhor do Presidente do Conselho
Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, JP., ao Senhor Presidente do Conselho de
Administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste, às Câmaras Municipais do Distrito de Bragança, às respetivas Assembleias Municipais, à Comunidade 1ntermunicipal das Terras de Trás-os!11ontes, Deputados Eleitos pelo Distrito de Bragança e Comunicação Social
Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada
pelo Exmo. Presidente e que a mesma seja enviada às entidades ident(ficadas.
Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o selo branco em
uso neste Municipio.
Bragança e Paços do Município, 29 de abril de 2014.
MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER"

------Analisada a resolução da Câmara Municipal de Bragança, transcrita, e a Pmiaria n. 0 82/2014 a
que a mesma se repmia, donde se induz, que a aplicação desta conduzirá à retirada de valências de
saúde da Unidade Local de Saúde do Nordeste, foi deliberado por unanim idade subscrever a resolução tomada pela Câmara Municipal de Bragança considerando que a retirada de valências ULSN de
Bragança implicará direta e negativamente o Concelho de Vimioso.
------ Sobre este assunto o Sr. Presidente da Câmara informou que no âmbito da CIM-TTM, foi
tomada posição no mesmo sentido a enviar ao Senhor Mini stro da Saúde.

------~.TTl!/t(;Al() 1'/J\T/11\T~l?l~ -------------------------------------------------------------------------------------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do passado dia dois do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de
1 499 159,89 euros.

------PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014:
------MODIFICAÇÃO N° 11- ALTERAÇÃO N° 8: Presente a modificação I alteração em epígrafe, no
valor total de 12 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la.

------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014:
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------MODIFICAÇÃO N° 11 -ALTERAÇÃO N° 7: Presente a modificação/alteração em epígrafe no
valor total de 1O 000,00 euros, correspondendo 8000,00 euros a despesas correntes e 2000,00 euros a

despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la.

------ APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2013: Presente a

informação n° 33, do Técnico Superior, António Emílio Martins, datada de 07 de maio de 2014, respeitante ao assunto em epígrafe, informando que nos documentos de prestação de contas do ano de
2013, a rubrica Resultado Líquido de Exercício regista a impmiância de 344 559,22 euros, referindo
que o Balanço de 2013 apresenta no Ativo Liquido a importância de 34 233 819,40 Euros e na Conta
51 - Património o montante de 7 077 947,99 Euros, expondo as diversas alternativas para decisão
desta câmara.
------ Assim, atendendo a que o valor da conta 51 já supera os 20% do Ativo Liquido, foi deliberado
por unanimidade, de acordo com a infonnação em análise, transferir na proporção mínima de 5% do
Resultado Liquido de Exercício para a Conta 5 7.1 - Reservas Legais, e manter o remanescente, na
Conta 59 - Resultados Transitados.
------ Neste sentido, foi ainda deliberado submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia
Municipal.
0

73/2013 de 03/09: Presente a informação n. 32/DF, datada do passado dia 06 do mês em curso, subscrita pela Chefe da
Divisão Financeira, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, referindo que nos termos da lei em epígrafe, n° 1 do artigo 25°, anualmente são inscritos na Lei do Orçamento de Estado os montantes das
transferências financeiras correspondentes às receitas municipais.
------ TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA OS MUNICÍPIOS- Lei

ll

0

------ O n° 3 do mesmo diploma define que cada município, através do seu órgão executivo, pode
decidir da repartição dos montantes referidos na alínea a do no 1 do referido artigo 25° entre a receita
correntes e de capital, não podendo a primeira exceder 90% do FEF, devendo para o efeito, nos termos do n° 4 do mesmo miigo, informar anualmente, a DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais,
até 30 de junho do ano anterior, a que respeita o orçamento, da percentagem do FEF que deve ser
considerada como transferência conente, sendo de 90%, na ausência de informação.
------ No mesmo contexto esclarece que de acordo com os princípios orçamentais constantes do
Decreto-Lei n° 54-A/99, de 22/02, na elaboração e execução dos orçamentos das autarquias locais
devem ser seguidos vários princípios orçamentais, entre os quais o principio do equilíbrio, segundo o
qual o orçamento deve prever os recurso necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.
------No mesmo âmbito o n° 2 do atiigo 40° da Lei n° 73/2013, detennina que a receita corrente bruta
cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.
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------ Face ao teor da informação em apreço foi deliberado optar, para o próximo orçamento munici
pal de 2015, que a percentagem do FEF a transferir, no âmbito do Orçamente de Estado, seja considerada como receita corrente a cmTespondente a 90%, e a de capital correspondente a 10%, sendo
esta a deliberação a comunicar à DGAL.

EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS -------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO - GRANDE CAMPO DE
JOGOS EM RELVADO SINTÉTICO: Presente a informação n° 131 do Chefe de Divisão de

Ambiente e Transportes, Vítor Filipe Afonso Ventura, informando que, na obra em título, adjudicada
ao Consórcio Santana & CA, S.A. - Conduril, Construtora Duriense, S.A., no decurso do período
da garantia, foram identificadas deficiências, tendo neste contexto sido notificado aquele empreiteiro
para proceder às coneções. Trabalhos que, efetivamente, vinha fazendo pontualmente com soluções
provisórias.
------ Em vinte e quatro de fevereiro do ano em curso foi deliberado notificar o consórcio para, no
prazo de sessenta dias, proceder à reparação das deficiências apontadas. Reparações estas que foram
feitas apenas parcialmente persistindo, porém, as seguintes situações:
-Procedeu-se à desmontagem de cerâmicos do exterior, iniciou-se a aplicação de novo revestimento nos panos da parede em causa, no entanto, o acabamento apesenta algumas imperfeições;
-Continuam por identificar e rematar os pontos de infiltração de água na laje revestida a pavimentos microcubo;
- Ao nível de interiores foram reparados os panos de parede nos quais existiam infiltrações ao
nível da laje revestida a pavimentos microcubo, no entanto, as mesmas persistem e vão
continuar a danificar os tetos e paredes;
- Existem fissuras ao nível de cerâmicos interiores e parede em seral por reparar;
- A pmia de entrada em vidro para os balneários ameaça cair, sendo o supmie de fixação deficiente;
- Continua em falta a entrega do ce1tificado FIFA 2 estrelas do relvado sintético;
-As dimensões do campo em relvado sintético não respeitam o projeto de execução, situação
que continua por retificar.
------ Sobre o incumprimento refere, citando o que determina o atiigo 396° sob a epígrafe "Defeitos
da Obra ", o artigo 397° "Garantias da Obra " e o artigo 296° "Execução da caução ", nom1as a que
poderá esta câmara municipal reconer coercivamente para a resolução dos defeitos apontados.
------ Ponderada a situação da obra e o compmtamento do consórcio empreiteiro, foi deliberado notificar individualmente, nos termos do CPA, os membros que constituem o consórcio para, no prazo
de dez dias, dizerem o que se lhe oferecer sobre a situação de incumprimento em causa, reclamada
por esta câmara, findo tal prazo esta câmara municipal procederá à execução das cauções.

------AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e medi-

ção de trabalhos referentes às obras:
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-- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e A ventura de Vimioso -Porta da Terra Fria - Auto
de medição n. 0 3 de trabalhos nom1ais, datado de I 5/05/2014, no valor de 56 604,85 euros;
-- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso - Complexo do Burro
Mirandês- Auto de medição n. 0 3 de trabalhos nmmais, datado de I 5/05/20I 4, no valor de
20 I I 2,39 euros;
-- Reconversão de Imóveis no Concelho- Instalações Técnicas Termais, Piscinas e AQS do
Balneário Termal de Vimioso- Auto de medição n. 0 1 de trabalhos normais, datado de 06/05/2014,
no valor de 1O 998,93 euros;
-- Reconversão de Imóveis no Concelho - Beneficiação do Balneário Termal da Terronlta
em Vimioso - Auto de medição n.0 2 de trabalhos normais, datado de I 6/05/2014, no valor de 3 I
873,44 euros;
-- Beneficiação/Conservação de Caminhos - Estabilização de Emergência Após Incêndio Auto de medição n. 0 I de trabalhos normais, datado de 15/05/2014, no valor de 7937,91 euros,
foi deliberado por unanimidade aprová-los.

------CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA "LIGAÇÃO VIMIOSOFRONTEIRA (ALCANICES)" - Erros e omissões: Presente a ata do júri do concurso em epígrafe,
relativa à apreciação das listagens de erros e omissões apresentados ao concurso pela firma Rossas
S. A., referindo que, apesar da lista de enos e omissões apresentada por esta finna não ter sido apre-

sentada nos termos precisos do programa do procedimento, o júri procedeu à sua análise tendo verificado não haver justificação para proceder à retificação de quaisquer valores, pelo que propõe a
rejeição da lista de e1Tos e omissões apresentadas.
------Neste âmbito deve esta câmara pronunciar-se sobre os enos e omissões identificados pela interessada, rejeitando todos os que considere não ser de aceitar e proceder à publicação desta decisão na
plataforma eletrónica, junta às peças do procedimento que se encontra patente para consulta, sendo
notificados todos os interessados que as tenham adquirido.
------Neste contexto, nos termos do no 3 do artigo 6I 0 do CCP o prazo para entrega das propostas
encontra-se suspenso desde o termo do quinto sexto do prazo para apresentação das propostas, até à
publicação da decisão sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, pelo que o limite do
novo prazo de entrega das propostas passará a ser as 17,00 horas do dia 23 de maio do ano em curso.
------ Ponderada a ata em apreciação que conclui pela rejeição dos erros e omissões, foi deliberado
por unanimidade, em sua concordância, rejeitar os erros e omissões apresentados, proceder à publicitação desta decisão na plataforma eletrónica, notificando, por esta via, todos os interessados.
------ Neste sentido delibera ainda este órgão pronogar o prazo suspenso desde o termo do quinto
sexto do prazo para apresentação das propostas, até à publicitação desta decisão, pronogando pelo
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período de suspensão até às 17,00 horas do dia vinte e três de maio do ano em curso, procedendo, no
mesmo contexto, à publicitação desta deliberação na platafom1a VortalGOV.

CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA " BENEFICIAÇÃO I
CONSERVAÇÃO I REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO - 1" Fase Pavimentação de Arruamentos em Angueira" - Erros e omissões: Presente a ata do júri do concurso em
epígrafe, relativa à apreciação das listagens de enos e omissões apresentados ao concurso pela firma
Rossas S. A., referindo que, apesar da lista de erros e omissões apresentada por esta firma não ter
sido apresentada nos termos precisos do programa do procedimento, o júri procedeu à sua análise
tendo verificado não haver justificação para proceder à retificação de quaisquer valores, pelo que
propõe a rejeição da lista de erros e omissões apresentadas.
------Neste âmbito deve esta câmara pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pela interessada, rejeitando todos os que considere não ser de aceitar e proceder à publicação desta decisão na
plataforma eletrónica, junta às peças do procedimento que se encontra patente para consulta, sendo
notificados todos os interessados que as tenham adquirido.
------ Neste contexto, nos termos do n° 3 do artigo 61 o do CCP o prazo para entrega das propostas
encontra-se suspenso desde o termo do quinto sexto do prazo para apresentação das propostas, até à
publicação da decisão sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, pelo que o limite do
novo prazo de entrega das propostas passará a ser as 17,00 horas do dia 23 de maio do ano em curso.
------ Ponderada a ata em apreciação que conclui pela rejeição dos erros e omissões, foi deliberado
por unanimidade, em sua concordância, rejeitar os erros e omissões apresentados, proceder à publicitação desta decisão na platafonna eletrónica, notificando, por esta via, todos os interessados.
------ Neste sentido delibera ainda este órgão prmTogar o prazo suspenso desde o tem1o do quinto
sexto do prazo para apresentação das propostas, até à publicitação desta decisão, prorrogando pelo
período de suspensão até às 17,00 horas do dia vinte e três de maio do ano em curso, procedendo, no
mesmo contexto, à publicitação desta deliberação na platafonna VortalGOV.

------ A QVIS!ÇÃO DE BENS E SER VIÇOS ---------------------------------------------------------------------- ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA ENVELOPADORA NEOPOST SI 30 - Contratação de
serviços de assistência e manutenção: Presente a infonnação n. 0 007/DIS, do responsável Paulo
Fernandes João, informando que tendo terminado o período de assistência técnica gratuita do equipamento referido em título, toma-se necessário consultar o representante da marca, em Portugal, a
firma AmaK Post, a apresentar uma proposta de preço para assistência técnica.

------ Neste contexto, refere que foi consultada aquele firma que apresentou uma proposta de preço
do valor 450,00 euros, a que acresce IVA, para um período de sete meses.
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------ Face ao valor refere que o enquadramento legal mais ágil em termos do Código dos Contratos
Públicos será o procedimento de ajuste direto simplificado previsto nos artigos 128° do mesmo
código.
------ No mesmo âmbito refere que, se superiormente for considerado, poderá ser aplicável à prestação destes serviços a emissão de parecer prévio vinculativo tal como se prevê no artigo 73. 0 da Lei 11°
83-C/20 13, de 31/12, e da eventual aplicabilidade das restantes normas deste artigo.
------ Analisada neste contexto a informação n° 07 /SPA, da responsável Lídia Raposo, que, interpretando o artigo 73. 0 da Lei n° 83-C/2013, de 31/12, conclui que tendo, no ano anterior existido prestações de serviços enquadráveis no CPV- 5031, de montante anual superior a 2000,00 euros, utilizando
o método de comparação e atendendo que se espera que no ano em curso existam prestações semelhantes, a taxa de redução remuneratória que se impõe pelo disposto no referido artigo 73° deve ser
de 12%. Assim, sendo o valor do orçamento proposto de 450,00 euros a redução deverá ser de 54,00
euros e a adjudicação do valor de 396,00 euros, a que acresce IVA a taxa em vigor.
------ Ponderado o teor das informações em apreço, considerando o valor e as características da prestação do serviço em causa, considerado em especial a conclusão da informação n° 07/SPA, que conclui pela redução remuneratória do valor da proposta nos termos referidos foi deliberado por unanimidade seguir o procedimento de ajuste direto simplificado nos termos referidas na infonnação n. 0
007/DIS e emitir parecer prévio vinculativo previsto no n° 11 da referida norma legal para a contratação em causa.

------PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPEITANTES AO CONTROLO ANALÍTICO
DA AGUA TERMAL E AGUA DA PISCINA DO BALNEARIO TERMAL DA TERRONHA DE
VIMIOSO: Presente a informação n. 0 134, do Chefe da Divisão de Ambiente e Transportes, Vítor

Filipe Afonso Ventura, informando que, na sequência de consulta ao laboratório de análises microbiológicas e físico-químicas Aquimisa. foi por esta apresentada proposta de preço no valor de
4989,03 euros, a que acresce IV A, para a prestação dos serviços em título, requerida pela fim1a responsável do Estudo Médico-hidrológico para o ano 2014.
------Refere neste contexto que, nos termos de CCP, o procedimento mais ágil, para o caso, tendo em
conta o valor, é o regime simplificado de ajuste direto, previsto no artigo 128° daquele código.
------Neste sentido, refere ainda que, se superiormente se entender, poderá ser aplicável à prestação
destes serviços, a emissão de parecer prévio vinculativo, conforme artigo 73° da Lei n° 83-C/2013, de
31/12, desde que verificados os pressupostos referidos nesta norma. Sugerindo que o assunto deve
ser analisado do ponto de vista administrativo e financeiro:
- Do ponto de vista administrativo verificando se o objeto do serviço reveste a natureza de trabalho subordinado e se é ou não conveniente o recurso à modalidade de relação jurídica de emprego
público e a consequente verificação de existência de pessoal em situação de mobilidade especial apto
para o desempenho das funções subjacentes à contratação em apreço;
- Do ponto de vista financeiro a verificação da aplicabilidade da medida de redução remuneratória face ao objeto do serviço, verificação de cabimento, lei de compromissos e obrigações fiscais do
proponente.
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----- Conclui que o procedimento poderá enquadrar-se nos termos do CCP no referido regime simplificado de ajuste direto e a duração do serviço será para o ano 2014, sendo a forma de prestação ocasional, a pedido da câmara.
------ Refere ainda que, em casos similares, esta câmara tem optado pelo regime simplificado de ajuste direto, dando cumprimento às normas do referido artigo 128° do CCP.
------ Ponderado o teor da infonnação em apreço, considerando o valor e as características da prestação do serviço em causa, considerado em especial a conclusão da informação em apreço, foi deliberado por unanimidade seguir o procedimento de ajuste direto simplificado sugerido e emitir, de acordo com o previsto no n° 11 do referido artigo 73°, parecer prévio vinculativo favorável para a contratação em causa.

------MINUTAS DE CONTRATOS:

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

Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso - Portas de Serapicos/Edifício de Serviços do Centro de Receção e Interpretação,
foi deliberado por unanimidade aprová-la.

------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS------------------------------------------------------- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO- Relatório de exploração do mês de março 2014 e fatura no 5670105131 no valor de 15 197,38 euros: Presente a informação no 60, datada
do dia 05 do mês corrente, do Técnico Superior Manuel Miranda Peneira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma AGS, reportando que
o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura.

EXPLORAÇÃO 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 março/2014 e
fatura n°5670105132, no valor de 3713,18 euros: Presente a infom1ação n° 58, datada do dia sete
do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma 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 fatura.
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------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA - Relatório de
exploração do mês de feverciro/2014 e fatura n° 567010028, no valor de 3537,97 euros: Presente
a informação n° 57, datada do dia cinco do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior Manuel
Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adj udicatária do referido serviço, a firma A. G.S., reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar
de anonnal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento
da respetiva fatura.

------ ~1>11'1(7/i~rf() ~ lll?~f11V1~/i(;rf() ---------------------------------------------------------------------------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 I do atiigo 34. 0 da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, deferiu o seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística:
-José João Dias Malaca - Construção de um edifício destinado a Empreendimento Turístico no
Espaço Rural - Casa de Campo -, sito na Rua do Outão, em Campo de Víboras,
foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

------ CERTIDÕES:

------ Mário do Nascimento Martins Izeda- Pedido de certidão de idade: Presente o pedido do
munícipe em título solicitando certidão sobre a idade de construção do prédio inscrito sob o n° 319 da
Matriz Predial Urbana da freguesia de Matela, sito na Rua do Cimo do Lugar, na localidade de Junqueira, e analisada a informação no 129 , datada do dia nove do mês em curso do Técnico Superior
Manuel Miranda Ferreira Pinto, que conclui que, em deslocação ao local, verificou que o prédio em
causa possui caraterísticas de construção e degradação tudo indicando que a construção é antiga,
bastante anterior à data que o requerente pretende que seja cetiificada, confinnando que aquele imóvel existe já antes de 1980, como o requerente pretende ver cetiificado.
------ Ponderada a informação analisada foi deliberado certificar em conformidade em como o prédio
em causa já existe antes do ano de 1992, data em que passou a aplicar-se o Regulamento Geral de
Edificação Urbana, na freguesia de Matela.

------ Maria Antónia Dias Pires e Irmãos - Pedido de destaque: Presente a informação no
137/DUP, do dia 15 do mês em curso, do Técnico Superior António Alberto Gonçalves Coelho, relativa ao pedido de destaque de uma parcela de terreno com área de 19 383 metros quadrados a realizar sob o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Vimioso sob a descrição
734, sito no lugar do Atalho, da freguesia de Vimioso, deste concelho, com a área de 3 7 587 metros
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quadrados, referindo que, nos termos dos números 4° e 5° do artigo 6° do Decreto-Lei n° 555/99, de
16112, com redação do Decreto-Lei n° 26/2010, de 30/03, os atos que tenham por efeito o destaque
estão isentos de controlo prévio, devendo, contudo, obedecer às condições definidas nos números
referidos, que cita.
------ Refere ainda que, a este caso concreto, se aplica o disposto no n° 4 do referido mtigo em vütude
do prédio referido se situar em perímetro urbano e ambas as parcelas a constituir em resultado do
destaque confrontarem com arruamento público.
------ Conclui, assim, que o destaque em apreço reúne as condições para a câmara municipal emitir a
respetiva cetiidão prevista no número 9 do artigo 6° da lei referida.
------ Face ao teor da infonnação analisada foi deliberado por unanimidade cettificar que o pedido de
destaque em apreço reúne as condições previstas na lei.

------ PEDIDOS DE APOIO ------------------------------------------------------------------------------------------ IX ENCONTRO DE IDOSOS DO CONCELHO DE VIMIOSO: Analisada a infonnação n. 0

12114, datada de 29 de abril, subscrita pela Técnica Superior de Serviço Social Ana Celeste Falcão,
na qual propõe a realização do X Encontro de Idosos do Concelho de Vimioso, sugerindo o dia 22 de
junho, domingo, para a realização do evento, no Pavilhão Multiusos de Vimioso.
------Considerando a prática de anos anteriores e prosseguindo o objetivo de promover o convívio e a
pm1ilha de experiências entre os idosos, foi deliberado por unanimidade autorizar a realização do
referido encontro e assumir as respetivas despesas inerentes.

------ Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião
pelas quinze horas, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos do artigo 57° da Lei
n. 0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros presentes e, de acordo com a parte final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os presentes.
------ Anali sada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assinada por todos os membros intervenientes nesta reunião.
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