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ATA No 010

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia cinco do mês de
maio do ano dois mil e catorze.
------ Aos cinco 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 Torrão Vaz e Licínio Ramos Martins, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido o senhor
Vereador Paulo José Fernandes Lopes, que apresentou pedido de suspensão do seu mandato, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião referida.

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

--PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
--DO ÓRGÃO:

----- SUSPENSÃO DE MANDATO: O senhor Presidente da Câmara passou de imediato à apreciação
do pedido de suspensão de mandato apresentado pelo Sr. Vereador Paulo José Fernandes Lopes, eleito pelas listas do Partido Socialista, apresentado via email do dia de ontem, no qual se alega o motivo
das deslocações às reuniões deste órgão serem muito dispendiosas para a câmara municipal.

------ Considerando o motivo alegado, o disposto no artigo 77° e seguintes da Lei n° 169/99, de 18/09,
na redação da Lei no 5-A/2002, de 11/01, foi deliberado por unanimidade deferir aquele pedido e,
nos termos do disposto no artigo 79°, conjugado com o no 7 do artigo 77°, do mesmo diploma legal,
promover o preenchimento da vaga convocando para o efeito o cidadão imediatamente a seguir na
ordem da respetiva lista.

- - REGIME JURÍDICO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS NAS
FREGUESIAS- LEI N° 7512013, DE 12109- Delegação de Competências I Acordos de Execução: O
senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que foi submetida à apreciação da Assembleia
Municipal a posição tomada pelas juntas de freguesia da não aceitação da delegação de competências
e a consequente recusa na celebração dos acordos de execução, previstos nos artigos 128° e seguintes
do Novo Regime Jurídico das Autarquias Locais e Regime Jurídico da Transferência de Competências dos Municípios nas Freguesias -Lei n° 75/2013, de 12/09 -, concretamente da transferência de
competências dos municípios nas freguesias enquadráveis no artigo 132°, proposta por esta câmara.
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------ Neste sentido, disse que, face à recusa e consequente impossibilidade da celebração dos ditos
acordos, a câmara municipal, em salvaguarda dos princípios da garantia da prossecução do interesse
público, da proteção dos direitos dos cidadãos e da continuidade dos serviços, consagrados na lei,
assumiu a continuidade das competências delegáveis nas juntas de freguesia previstas no referido
artigo constante do Anexo I da Lei n° 75/2013 , de 12/09.
------ Sobre esta posição tomada pela Câmara Municipal informou ainda que a Assembleia Municipal, na sua última sessão realizada no passado dia vinte e cinco do mês de abril, findo , se pronunciou
favoravelmente.
------Neste sentido, respeitando os princípios referidos, esta câmara assume a continuidade da garantia e prossecução daquelas competências.

------ RECURSOS H VMANOS ------------------------------------------------------------------------------------------------RECRUTAMENTO EXCECIONAL- TÉCNICOS SUPERIORES -ÁREAS DE INFORMÁTICA E
ARQUITETURA: Relativamente a este assunto, o senhor presidente informou que, tendo esta câmara,

em reunião ordinária do dia vinte e quatro de março do ano em curso, deliberado, ao abrigo do artigo
64° da Lei n° 83-C/2013, proceder abertura de concursos para recrutamento excecional de um Técnico Superior da área de Informática e um Técnico Superior da área de Arquitetura e solicitada à
Assembleia Municipal a autorização prévia prevista no no 2 da mesma norma legal, este órgão deliberativo autorizou os respetivos procedimentos concursais de recrutamento, estando, assim, reunidas
as condições para se poderem promover os respetivos procedimentos.
------Neste contexto, relativamente ao concurso de Técnico Superior de Informática esclareceu que,
tendo decorrido um procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento, e neste
contexto sido constituída a respetiva lista de reserva, veio este procedimento a ser considerado nulo
pelo Sr. Inspetor Fernando Martins, em sede de inspeção da IGF, realizada ao município durante o
ano findo.
------ Explicou que, naquele âmbito, o referido inspetor, deu indicações que aquele concurso deveria
ser anulado por inadequado para aquela situação. Contudo, não emitiu qualquer nota fundamentadora
nem apresentou, ainda, o respetivo relatório.
------Neste contexto o Sr. Presidente propõe, apesar de tudo, fazendo fé e dando cumprimento às
instruções do senhor inspetor, que se proceda à anulação daquele procedimento.
------ Face a esta situação, presumindo que as instruções do senhor inspetor constarão do relatório da
referida inspeção, mantendo a informação dada no decurso daquela, foi deliberado por unanimidade
anular aquele concurso, dando sem efeito a respetiva lista de reserva.
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------ Pelo senhor Presidente da Câmara foram propostas as seguintes alterações aos seguintes regulamentos, esclarecendo que estas têm como objetivo definir mais concretamente o universo de abrangência dos concorrentes no que respeita à área de residência no concelho, definindo-se, mais concretamente, os respetivos documentos de prova, evitando-se dúvidas de aplicação e casos de dificil
decisão.
------Referiu, ainda, neste contexto, que estas alterações resultam da experiência vivida ao longo dos
últimos anos de aplicação destes regulamentos e das suscetibilidades surgidas na sua aplicação.
------ Por outro lado, no que respeita ao Regulamento Municipal de Apoio aos Es!Udantes do Ensino
Secundário e Ensino Sup erior pretende-se que a aplicação seja mais objetiva e proporcional a cada
situação concreta de cada agregado familiar.

-- 1 --- REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E ENSINO SUPERIOR- Proposta de Alteração:

" Decorridos dois anos sobre a entrada em vigor do Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secwulârio e Ensino Superior, importa proceder à sua alteração.
Pretende-se com a alteração proposta permitir a diferenciação dos candidatos em função das
condições sócio económicas, evitando desigualdades na atribuição da bolsa de estudo.
Pretende-se, ainda, permitir aos estudantes que formulem o pedido independentemente do
momento em que efetuaram a matrícula.
Pela Presente são alterados os artigos 3° e 6° do Regulamento lvfunicipal de Apoio aos Estudantes
do Ensino Secundário e Ensino Superior, os quais passarão a ter a seguinte redação:

Artigo 3°

Bolsa de estudo
1.
2.
3 . A bolsa de estudo para o ensino superior é uma prestação pecuniária que corresponde ao
valor total ou parcial da propina anual a pagar pelo requerente.
4.
5.
6.
Artigo 6°

Pedido de apoio
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1.
a)
b)
2 . O pedido de apoio ao abrigo do presente regulamento é formaliz ado mediante o preenchimento do boletim de candidatura respetivo, devendo ser acompanhado pelos documentos abaixo
indicados e relativos ao ano letivo em curso:
a) Cópia do cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade;
b) Cópia do cartão de identificação fiscal;
c) Declaração de residência emitida pela respetiva junta de .freguesia onde conste
igualmente o número de elementos que compõem o agregado familiar;
d) Cópia do plano de estudos do curso superior que frequenta;
e) Documento comprovativo da matrícula do ano letivo em curso,·
j) Documento comprovativo da matrícula de outros elementos do agregado familiar, se for
o caso;
g) Declaração de IRS/IRC relativa ao ano anterior;
h) Recibos de vencimento dos elementos do agregado familiar, a quem tal se aplique;
i) Documento da Segurança Social comprovativo das pensões e/ou subsídios que abonem o
agregado,·
j) Recibo da renda da habitação onde reside o agregado familiar ou documento
comprovativo dos encargos com o empréstimo bancário referente á aquisição de
habitação própria;
l) Outros documentos que o candidato julgue necessários à apreciação da candidatura.

Vimioso, 2014-05-05
O Presidente da Câmara
(assinatura)"

- 2 --REGULAMENTO PRÉMIO DE FOTOGRAFIA- BEBÉ DO ANO- VJMIOSO - Proposta de Alteração:

" Com a publicação da Lei 7/2007, de 5 de Fevereiro, diploma que cria o cartão de cidadão e
rege a sua emissão e não tendo o Regulamento Prémio de Fotografia- "Bebé do Ano"- Vimioso sido
adaptado ao novo modelo de identificação e em consequência às alterações daí decorrentes, importa
proceder à sua alteração.
Pela presente é alterado o artigo 5° e Capítulo V do Regulamento Prémio de Fotografia" Bebé
do Ano" Vimioso, os quais passarão a ter a seguinte redação:
Artigo 5°

123-
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4 - As candidaturas têm de ser acompanhadas dos seguintes elementos que são condições para
atribuição do prémio:
- Carreio de cidadão oufàtocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte do
requerente:
-Atestado da Junta de.fl'eguesia que comprove a residência no concelho há mais de um
ano:
-Ficha de eleitor do requerente. em itida pela Comissão Recenseadora;
- Registo de nascimento do bebé no concelho de Vimioso:
-Certidão com domicílio fiscal em Vimioso. emitida pela Autoridade Tributária e
Aduaneira.

V - ln.frações ao Regulamento
1- Consideram-se excluídos os candidatos que não apresentarem todos os documentos e não
sa!i::.jàçam todos os requisitos exigidos pelo presente regulamento.

2 - As dúvidas e ou omissões suscitadas na interpretação e ou aplicação do presente regulamento serão dirimidas e ou integradas por deliberaçclo do júri do Concurso.
Vimioso, 201-1-05-05
O Presidente da Câmara
(assinatura)''
------ Sobre o assunto o Sr. Vereador, Heleno da Costa Simões, referiu que, sendo o objetivo promover o aumento da natalidade no concelho e, consequentemente, o aumento da população, então é
lógico que o regulamento do "Bebé do Ano·· se restrinja, apenas, aos nascidos cujos progenitores
sejam residentes no concelho.
------ O Sr. Vereador António Augusto Torrão Vaz referiu que as alterações agora apresentadas
permitem ao júri a análise de situações especiais e considerar eventuais casos em que o nascimento
do bebé ocorra noutro concelho ou no estrangeiro, como já oconeu em concursos anteriores e que
sejam merecedores da análise cuidada.

------ Sobre o Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior o
Sr. Vereador, António Augusto Torrão Vaz, referiu que as alterações introduzidas vão no sentido de
incutir maior justiça na atribuição dos apoios, permitindo que se diferencie o apoio a atribuir, ponderando os rendimentos dos respetivos agregados familiares dos candidatos, atribuindo caso a caso um
apoio inversamente proporcional aos rendimentos dos agregados familiares, apurados em face dos
documentos a que cada agregado familiar se obriga a apresentar.
------ Sobre este regulamento o Sr. Vereador, Heleno da Costa Simões, sugeriu que se poderiam
definir escalões tipo, como forma de diferenciação.
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------ Ponderadas as alterações propostas foi deliberado por unanimidade aprová-las e submetê-las à
aprovação da Assembleia Municipal.

------S/Tl!A(7~() ~INANl7EIRA ------------------------------------------------------------------------------------- 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
1 252 361 ,40 euros.

-----ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014:
----- MODIFICAÇÃO No 10- ALTERAÇÃO N° 6- Alteração do Critério Contabilístico- (Resíduos do Nordeste): Presente a informação n. 0 30/DF, datada do passado dia 30 de abril, subscrita pela
Chefe da Divi são Financeira, na qual refere que o auditor responsável pela ce11ificação legal das
contas do município recomendou uma alteração ao critério contabilístico relativo às despesas pagas à
empresa Resíduos do Nordeste, E.I.M., considerando que estas operações respeitam a serviços prestados e não a transferências correntes.
------ Nesta sequência foi apresentada a Modificação n. 0 1O- Alteração n. 0 6 ao Orçamento da Despesa, no valor total de 231 000,00 euros, correspondendo a despesas correntes, por reforço das rubricas 010308 - Outras penst)es 1000.00 euros e 020220 - Outros trabalhos e.spedalizados 230
000.00 euros. e por diminuição das rubricas 010301 - Encargos com a saúde 1 000,00 euros, e

04050108 - A!lfl'FNT/Resfduos do Nordeste. E.l.M.I Owras 230 000,00 euros.
------ Analisada a informação referida foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da referida nota do auditor responsável pela certificação legal das contas e em sua concordância aprovar a
presente modificação/alteração.

------EMPREITADAS E ()BRAS PÚBLICAS--------------------------------------------------------------------- AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e medição de trabalhos referentes às obras:

-- l7entro Interpretativo das Minas de Argoze/o - Auto de medição

11.

0

7 de trabalhos normais,

datado de 05/05/2014, no valor de 11 682,72 euros;

-- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso - Portas de Serapicos/Edifício de Receção e Encaminhamento- Auto de medição n. 0 5 de trabalhos nmmais, datado
de 02/05/2014, no valor de 16 618,55 euros,
foi deliberado por unanimidade aprová-los.

------A QVIS/ Ç~O DE BENS E SER VIÇlJS ------------------------------------------------------------------
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------ ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DO PROJETO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL DE VIMIOSO: Presente a informação técnica n. 0 107, datada do dia 15/04/2014, subscrita pela técnica superior Sónia Maria, relativa ao assunto versado em título, expondo sobre o
decurso deste fornecimento; do facto do Administrador da empresa adjudicatária, a Leque de Ideias,
Lda, ter informado esta câmara da intenção de proceder ao encerramento da firma, mas que, notificado para que confirmasse o encerramento efetivo, não respondeu, e dos diversos incumprimentos; do
facto de se encontrar prescrito o prazo para conclusão e entrega daquele projeto e de outras irregularidades verificadas no decurso da prestação do fornecimento em causa, alertando para a situação mais
preocupante do facto de aquela firma ter suspendido a apresentação dos trabalhos e estudos em falta, comprometendo desta forma o desenvolvimento do plano.

------Neste contexto alerta para os elementos em falta, que, em concreto, são os seguintes:
- Estudos de caracterização (entregues pela equipa e aprovados pela CA em reunião plenária);
-Regulamento (apresentada uma segunda versão alvo de apreciação deste município comunicado à
equipa em 13/09/2013, sem qualquer evolução à data);

- Planta de Ordenamento (não apresentada pela equipa. Apenas apresemada a carta de hierarquias
várias, e respetivo regulamento, aprovado pela e111idade Estradas de Portugal, I .P.) e Planta
provisória à escala 1:1000 dos Perímetros Urbanos com respetiva representação gráfica
da qualificação dos espaços.
- Planta Atualizada de Condicionantes:
-Cartas da Reserva Agrícola Nacional (RAN): apresentada pela equipa adjudicatária
versão inicial da Carta Intermédia da RAN, não aprovada peal entidade competente da
CA - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN);
-Cartas da Reserva Ecológica Nacional (REN): apresentada pela equipa adjudicatária
versão inicial das carta submetidas para apreciação da CA, com a respetiva emissão de
pareceres comunicados à equipa, e sem quaisquer apresentação de resposta à data pela
eqmpa;
-Cartas da Outras Condicionantes: não apresentada pela equipa.
- Relatório fundamentado das soluções adotadas (não apresentado pela equipa);
- Relatório Ambiental ((encontra-se em apreciação pela CA o Relatório da Avaliação Ambiental
Estratégica (RAAE) - documentos provisório ainda não fechado face ás cartas temáticas em execução
(neste caso em falta), e encontra-se aprovado pela CA o Relatório de fatores Críticos (RFC));

-Programa Geral de execução:
- Programa de Execução (não apresentado pela equipa);
- Plano de Financiamento (não apresentado pela equipa);
- Carta da estrutura ecológica municipal (não apresentada pela equipa);
- Mapa do Ruído (não apresentado á data a versão final pela equipa);
- Carta Educativa (não apresentada pela equipa);
- Carta Arqueológica (entregue p ela equipa, aprovada pelo município e submetida para apreciação da
CA (a aguardar aprovação em sede de rewlião plenária pela CA)) ,

citando, a respeito, o disposto no artigo 9°, sob a epígrafe, "Disposições Técnicas do Plano", do
caderno de encargos.
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------ Alerta-se na informação em apreço, ainda no contexto de incumprimento por parte da adjudi atária verificado ao longo do tempo, que o programa de concurso e caderno de encargos do procedimento determinam a aplicação de multas e rescisão de contrato, respetivamente nos artigos 7° Penalidades - e 12° - Rescisão Contratual - do Caderno de Encargos - Parte 1 - Cláusulas
Jurídicas - .
------ Reiterando o já exposto em anteriores informações, discrimina-se na informação em apreço, a
parte do plano de pagamentos executado até à presente data, donde se conclui terem-se operado,
apenas, os seguintes pagamentos:
- 10% - Trinta dias após a assinatura do contrato;
- 30%- Com a entrega do Estudo Prévio do Plano Diretor Municipal.
------ Face ao teor da informação, considerado o incumprimento reiterado e continuado da firma
Leque de Ideias, Lda, contratada para da prestação do serviço Elaboração e Fornecimento do Projeto de Revisão do Plano Diretor Municipal de Vimioso ; considerando o facto do prazo para prestação do serviço se encontrar largamente ultrapassado, e, considerando, em suma, que promovidas as diversas diligências possíveis na tentativa de facultar à adjudicatária o cumprimento das suas
obrigações contratuais, se confirma ser já impossível, a esta, dar-lhe cumprimento, foi deliberado
por unanimidade, ao abrigo do artigo 12°- Rescisão Contratual- do Caderno de Encargos, da Parte I - Cláusulas Jurídicas - , da Cláusula 15n do Contrato e da alínea m) do artigo 61° do
Decreto-Lei n° 197/99, de 08/06, diploma pelo qual se regeu o procedimento do concurso, parcialmente revogado pelo Código dos Contratos Públicos- Decreto-Lei n° 18/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei no 278/2009, alterado pela Lei no 3/2010 e Decretos-Lei n°s 131/2010 e
149/2012, rescindir unilateralmente, a título sancionatório, o Contrato n° 002, celebrado com a
referida firma, em vinte e oito de janeiro do ano dois mil e nove, para Elaboração e Fornecimento
do Projeto de Revisão do Plano Diretor Municipal de Vimioso.
------ Mais foi deliberado notificar desta deliberação a firma adjudicatária.

--- LRMT- LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES- Contratação de serviços de
análises de água do Rio Angueira- ano 2014: Presente a informação técnica n. 0 49, subscrita pelo
técnico superior Manuel Miranda Ferreira Pinto, informando de acordo com a concessão de captação
de água do Rio Angueira a câmara municipal obriga-se a proceder ao controlo de água bruta captada,
pelo menos uma vez por ano.
------Neste sentido para a contratação dos serviços de análise referidos foi solicitada proposta de preço, no âmbito da qual foi apresentada pelo referido laboratório uma proposta do valor total de
677,55, acrescida do IVA à taxa em vigor pelo laboratório em epígrafe.
------Em sede de pedido de proposta e na sua apresentação não foi considerada a eventual aplicabilidade de redução remuneratória prevista no L.O.E.-2014, mas apenas a aplicabilidade da portaria a
que se reporta o artigo 75° da Lei n° 66-B/2012, OE para 2013, e, considerado o valor inferior a
5000,00 euros, verificada a emissão de parecer prévio genérico pela Câmara Municipal, importando,
contudo verificar se esta contratação se encontra sujeita a eventual redução remuneratória prevista na
referida norma legal.
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------ Analisada neste contexto a infmmação no 04/SPA, da responsável, Lídia Raposo Ramos Rodrigues, que refere que o no 1 do artigo 73° da LOE/2014 determina que durante o ano em curso são
reduzidas as remunerações totais líquidas mensais das pessoas a que se refere o n° 9 do artigo 33°
daquele diploma, de valor superior a 675,00 euros.
------Referindo-se concretamente ao caso em apreço e atendendo que no ano 2013 já existiram prestações de serviços idênticos com esta câmara, com um valor anual acumulado superior a 2000,00
euros, e que sendo a prestação de serviços em causa, de idêntico objeto e a celebrar com a mesma
contraparte, se prevê atingirá, no decurso do ano, um valor agregado igual ou superior ao do ano
anterior, deve ser, de acordo com o disposto naquela lei, ser objeto de uma redução remuneratória de
12%.
------Conclui, que, sendo o orçamento apresentado pelo LRTM do valor de 677,75 euros, a redução
a que se encontra sujeito deverá ser de 81 ,82, euros, importando, assim, o valor contratual em 596,33
euros, acrescido do respetivo IVA.
------ Face ao expresso na informação analisada foi deliberado por unanimidade aplicar, à prestação
dos serviços em causa, a redução remuneratória na ordem percentual referida e, nestes termos, notificar o proponente do teor desta deliberação.

----MINUTAS DE CONTRATOS:
-

- Presente a minuta dos seguintes contratos:

-Aquisição de Bens e Serviços conexos de Equipamentos de Som e Vídeo -Auditório da
Casa da Cultura de Vimioso;
-Fornecimento da Agenda Cultural-Ano 2014;
-Beneficiação/Conservação de Caminhos- Estabilização de Emergência Após Incêndio,
foi deliberado por unanimidade ratificar os despachos de aprovação proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara.

--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 fevereiro 2014 e fatura D 0 5670105025 no valor de 15 197,38 euros: Presente a informação n° 54, datada do dia 23 do mês passado, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma AGS, reportando
que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por
unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura.
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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 fevereiro/2014 e fatura n°5670105026, no valor de 3713,18 euros: Presente a informação n° 53, datada do
dia 22 do mês passado, 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.

- - EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA - Relatório de
exploração do mês de março/2014 e fatura no 5670105134, no valor de 3537,97 euros: Presente a
informação n° 55, datada do dia 29 do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a
firma A.G.S., reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de
anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da
respetiva fatura.

- - SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatura no 2014/103, referente ao mês de março de 2014 no valor de 20 039,66 euros: Analisada a informação n° 114, datada de 24 de abril, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, e pelo Fiscal
Municipal, José Manuel Alves Ventura, referente à forma de prestação de serviços de limpeza de
arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano, reportando a forma de prestação destes
serviços, respeitantes ao período faturado, e as diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente
executados e a faturação apresentada, a qual se traduz numa discrepância da faturação a mais nos
seguintes itens:
5 - Transporte e Aterro de R.S. U. C M Vimioso - 29,52 euros;
6.5- Lavagem de arruamentos - 391, 08 euros;
6.8 - Lavagem de papeleiras - 169,00 euros,

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

--PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de fevereiro a
20 de março de 2014 e fatura n. 0 5670105156 no valor de 3761,46 euros: Presente a informação no
52, datada do dia 22 do mês de abril , subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma A. G.S.,
reportando a prestação do serviço que se cifrou numa taxa efetiva de cobranças na ordem de 9 1,64%,
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foi deliberado por unanimidade aprovar este relatório e proceder ao pagamento da fatura relativa
período em apreço.

---- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de março a 20
de abril de 2014 e fatura n.0 5670105171 no valor de 3790,37 euros: Presente a informação n° 56,
datada do dia 02 do mês corrente , subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto,
referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma A. G.S.,
reportando a prestação do serviço que se cifrou numa taxa efetiva de cobranças na ordem de 93,11%,
foi deliberado por unanimidade aprovar este relatório e proceder ao pagamento da fatura relativa ao
período em apreço.

--PATRIMÓNIO MUNICIPAL-------------------LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE VIMIOSO- 2." FASE- Lote 11:
------ Cogumelos do Planalto, Lda.: Presente um requerimento, datado de hoje, subscrito pelo
senhor Ruben Tiago Cordeiro Alves do Rosário, apresentado na qualidade de gerente da firma
Cogumelos do Planalto, Lda, sociedade por quotas, registada na Conservatória do Registo Comercial
de Bragança, com o capital social de 500,00 euros, com o número de matricula NIPC 510416977,
sedeada em Vimioso, requerendo que lhe seja alienado o Lote n° 11 do Loteamento Industrial de
Vimioso - 2. 3 Fase; prédio inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia de Vimioso, sob o Artigo
n. 0 1960, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vimioso sob o n. 0 854/ 120899, com a área
de 4325 m2, confrontando a norte com Rua C, a sul com Rua B, a nascente com Lote 1O e a
poente com zona verde, alienação já reservada à sua firma por deliberação desta câmara proferida
em reunião realizada no dia vinte de novembro do ano dois mil e doze, foi deliberado por unanimidade, nos termos do Regulamento de Venda de Lotes Industriais, alienar à requerente o referido lote
pelo preço de 43,25 euros.

--PEDIDOS DE APOIO-------------------------------------------- - ASSOCIAÇÃO A CAMINHO DA AVENTURA I CLUB NORTEX4 - II Edição - Proposta de
Colaboração para realização da prova desportiva KING OF PORTUGAL no concelho: Presente a
proposta em título da Associação a Caminho da Aventura I Club norte x4, na qual se faz uma breve
apresentação do que se pretende seja, este ano, a prova desportiva KING OF PORTUGAL, que se pretende mais abrangente, mais desafiante e mais global do que a realizada no ano anterior, objetivando
especial divulgação e angariação de participantes em Espanha, França, Reino Unido e Croácia, e
perspetivando estabelecer contatos com órgãos de comunicação, patrocinadores, convidados e outras
entidades.

------Neste âmbito, propõe a esta câmara municipal, a realização desta prova que prevê para os
dias 24 a 27 de setembro, do ano em curso, solicitando, neste âmbito e nesta fase inicial de promoção do evento, em que não é ainda possível determinar, em concreto, os custos da iniciativa, mas que
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sendo determinante, nesta fase, promover o evento tanto a nível nacional como internacional, um
apoio financeiro no valor de 3500,00 euros, deixando para uma fase posterior a definição das condições e a previsão dos custos do evento.
------- Face ao exposto foi deliberado, tendo em conta a experiência deixada pela primeira edição
desta prova, realizada no ano anterior, e a repercussão que teve para o município, realizar esta prova
e conceder, nesta fase de início de promoção do evento, o apoio financeiro solicitado.
------Sobre o assunto o Sr. Vereador António Augusto Torrão Vaz explicou que, este ano, a organização da prova se inicia mais cedo e que, em termos globais, o nosso orçamento vai no sentido do
ano anterior, embora, este ano, o evento se realize durante quatro dias e englobe outras categorias
para além das realizadas no ano anterior.

----MOTO CLUB ''FURÕES" VIMIOSO- Apoio Financeiro: Presente o oficio n° 06/2014-F, data-

do dia 15 do mês abril, da associação em título, solicitando a atribuição de uma verba no valor de
1960,00 euros para fazer face às despesas no âmbito do cumprimento do plano de atividades do ano
corrente, foi deliberado por unanimidade conceder a verba conforme solicitado.

---- APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E ENSINO SUPERIOR: Presente o
pedido de apoio e respetivo processo formulado nos termos do Regulamento Municipal de Apoio aos
Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, do estudante do ensino superior:

- David Neves Anes Martins - estudante do 2° ano do Curso de Licenciatura em Engenharia
Civil, do Instituto Politécnico de Bragança,

foi deliberado por unanimidade atribuir uma bolsa de estudo igual ao valor da propina, a pagar diretamente ao respetivo estabelecimento de ensino, a partir desta data até ao final do ano letivo, nos termos do n° 3 do artigo 3° do Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário
e Ensino Superior, em vigor.

---

()lfjr}l()~ ------------------------------------------------------------------------------------

-----FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS DE SAPADORES FLORESTAIS - APROVAÇÃO DO
PEDIDO DE APOIO N.o 2014012100066 E RESPETIVO CONTRATO: Presente o oficio n. 0

20059/2014/DIF/DAGF, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas informando que
em 16/04/2014 foi aprovado o pedido de apoio n. 0 2014012100066, pelo valor de 35 000,00 euros,
para o funcionamento das equipas de sapadores florestais no ano de 2014, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

--- AGÊNCIA DE ENERGIA DE TRÁS-OS-MONTES - AE-TM- Prestação de contas do exercí-

cio do ano 2013: Presente o documento de prestação de contas do exercício de 2013 aprovado pela
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Assembleia-geral da agência em epígrafe, em reunião ordinária realizada no dia 09 de abril de 2014,
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 dez 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 parte final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os presentes.
------ Analisada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assinada por todos os membros intervenientes nesta reunião .
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