
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATA N° 06 

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

------ Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano dois mil e catorze, pelas catorze horas e quinze 
minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores 
António Jorge Fidalgo Ma1iins, Heleno da Costa Simões, António Augusto Tonão Vaz, e Licínio 
Ramos Martins, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não ten
do comparecido o senhor Vereador Paulo José Fernandes Lopes, substituto do eleito Amílcar Gon
çalves Matiins, que justificou a sua ausência por motivos pessoais, falta que foi justificada pelo Sr. 
Presidente da Câmara, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, 
teve lugar a reunião referida. 

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

------ORDEM DO DIA 

----- l)}l(;AÍ() 1)() ~lll\TJC7JfJ>J() -----------------------------------------------------------------------------------

----- COMUNIDADE INTERMUNIC/PAL DAS TERRAS DE TRAS-OS-MONTES: Pelo senhor Presi
dente foi apresentada uma tomada de posição sobre o encenamento do Laboratório de Apoio à Ativi
dade Agropecuária de Mirandela, que se, na íntegra, transcreve: 

"TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE O ENCERRAMENTO DO LABORATÓRIO DE APOIO À ATJVJDADE AGROPECLÚ RJA 

DE .MIRANDELA. 

Considerando que, no mês de fevereiro de 2014, foi tornado público, pelo Senhor Diretor Regional 
de Agricultura e Pescas do Norte, que o Laboratório de Apoio à Atividade Agropecuária localizado 
na Quinta do Valongo em Mirandela, vai encerrar no dia 31 de Março de 2014. 

Considerando que no passado dia 03 de Março, em reunião realizada, em Mirandela com Sua Exce
lência o Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agro-Alimentar, foi o mesmo cm~firma
do, fimdamentando tal decisão na previsão de diminuição sign!ficativa de análises obrigatórias 
devido a duas razões principais: diminuição do efetivo animal e dispensa de análises de de!>piste da 
BSE por não virem a ser necessárias face ao reconhecimento da ausência desta doença no país. 

Ora, perante estesfactos, éfimdamental ter em conta que: 
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1. O Laboratório foi construído e inaugurado há apenas 7 anos efoifust(ficado pela importância 
do setor pecuário em Trás-os-Montes constituindo o único laboratório do género para servir os 
distritos de Bragança e Vila Real. 

2. O Laboratório foi criado com o o~jetivo de efetuar análises en1 quatro áreas d((erentes - sani
dade animal. azeite. água e solos. Destas somente as análises de sangue animal e azeite fóram 
colocadas em prática. 

3. O Laboratório realizou no ano de 2013 cerca de 380 1nil análises de sangue para a deteção de 
doenças no efetivo pecuário da região, nomeadamente em pequenos ruminantes. Nos meses de 
janeiro e fevereiro já realizou 80 mil análises de sanidade animal. 

4. O fundamento invocado por Sua Excelência o Secretário de Estado para o encerramento do 
Laboratório não está correto e não pode ser aceite, porque não se perspetiva uma diminuição 
do efetivo pecuário na região de Trás-os-Montes. sobretudo a nível de pequenos ruminantes 
pois o efetivo tem-se mantido e há inclusive indícios de aumento, na medida que tem aparecido 
ultimamente novos criadores com efetivos reduzidos, que optam pela criação de animais na 
óptica da complementaridade de rendimentos de família (por ex: ex-empreiteiros, agentes das 
forças de segurança e funcionários públicos aposentados). Acreditamos que o efetivo bovino 
tenha tendência a diminuir, que as analises para deteção da BSE não sejam necessárias mas 
também sabemos que as necessidades de análises em pequenos ruminantes para deteção da 
brucelose vão continuar a existir em número igual a anos anteriores, dado que o rigor na exi
gência da deteção da doença tem sido cada vez maior, nomeadamente quando as explorações 
pecuárias mudam de classificação sanitária. 

5. Admitindo que possa haver diminuição de análises obrigatórias no setor dos bovinos, isso terá 
maior significado na região de Entre Douro e Minho onde o efetivo bovino tem mais expressão 
- 260 772 bovinos contra 64 502 em Trás-os-Montes (RGA 2009) afetando assim mais o Labo
ratório localizado no Vairão. Por outro lado, se o efetivo de pequenos ruminantes (ovinos e 
caprinos) não tem tendência a diminuir em Trás-os-Montes e representa nesta região quase o 
dobro do efetivo de Entre Douro e Minho (326. 722 animais em TM contra 142 755 animais no 
EDM - RGA 2009). Facilmente se percebe que a diminuição de análises vai afetar com maior 
incidência o Laboratório do Vairão. 

6. É da maior importância para a região que o Laboratório cumpra a missão para que foi criado 
e constitua efetivamente uma unidade de apoio à Agropecuária, que reforce a sua capacidade 
de apoio ao setor agro-alimentar e que beneficie do conhecimento das instituições do ensino 
superior agrário existente na região (UTAD e !PP). 

7. A região é merecedora de mais estruturas de apoio à atividade agrária, pelo que atendendo ao 
sign(ficado da produção de azeite em Trás-os-Montes, é de elementar justiça que seja instalado 
o Centro Nacional de Excelência do Azeite em Mirandela, bem como centros de competência 
de jh1tos de casca rija, carne, fumeiro e castanha. 

Pelas razões atrás expostas, a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes considera 
que o encerramento do Laboratório de Apoio à Actividade Agropecuária de Mirandela é uma medi-
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da muito lesiva para o desenvolvimento da atividade agro-pecuária de Trás-os-Montes. carece de 
fimdamenlaçclo credível. pelo que terá que ser entendida como uma clara atitude de reforço das ins
tituições localizadas no litoral. criando maior desigualdade territorial, diminuindo a coesão social e 
contribuindo para uma maior desert~ficação do interior e mais concretamente de Trás-os-Montes. 

Assim e considerando que os transmontanos são merecedores de um tratamento maisjusto por parte 
do governo, os municípios integrantes da Comunidade lntermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, 
reunidos em 12 de Março de 2014, deliberaram. por unanimidade, requerer a Sua Excelência o 
Senhor Primeiro-Ministro o seu empenhamento no sentido de ser revista a decisão do Ministério da 
Agricultura e do Mar de encerrar um serviço quefàz muita falta para impulsionar o desenvolvimento 
do setor agro-pecuário da região de Trás-os-Montes, fundamental para a criação de riqueza, cria
ção de postos de trabalho e fixação da população. 

Bragança, 12 de Março de 2014. 

O Conselho Intermunicipal, 

Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé 
Presidente da Câmara Municipal de Bragança 
Presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros 
Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro 
Presidente da Câmara Municipal de Mirandela 
Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor 
Presidente da Câmara Municipal de Vimioso 
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais " 

------ Ponderado o teor da tomada de posição subscrita pelo senhor presidente da Câmara foi delibe
rado por unanimidade concordar com a mesma. 

------RECURSOS HUMANOS- RECRUTAMENTO EXCECJONAL- TÉCNICOS SUPERIORES
ÁREAS DE INFORMÁTICA E ARQUITETURA: Foi presente a informação n° 04/DA, datada de 
03/02/2014, do Chefe da Divisão Administrativa, relativa ao assunto versado em título, informando 
das restrições previstas no artigo 64° da Lei n° 83-C/2013, que vigoram, relativamente à contratação 
pública; do regime de excecionalidade e dos condicionalismos a que deve obedecer o recrutamento 
em epígrafe. 

------ Naquele âmbito refere-se, que, apesar dos condicionalismo, aquela norma legal prevê que, em 
situações excecionais, devidamente fundamentadas, o órgão deliberativo, sob proposta do respetivo 
órgão executivo, pode autorizar a abertura dos procedimentos concursais, fixando, caso a caso, o 
número máximo de trabalhadores a recrutar desde que se verifique que seja imprescindível o recru
tamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público 
legalmente estabeleddas, ponderada que seja a carência dos recursos humanos no setor de atividade a 
que se destina, bem como a evolução global dos recursos humanos na autarquia e seja demonstrado 
que os encargos com os recrutamentos estão previstos no orçamento dos serviços a que respeitam. 
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------Neste contexto conclui que, em face do atual mapa de pessoal dos serviços da câmara municipal 
os lugares referidos de Técnico Superior da área de Informática e de Técnico Superior da área de 
Arquitetura, as fundamentações da verificação das situações de excecionalidade, do órgão executivo, 
a propor ao órgão deliberativo, passam pela verificação das seguintes situações: 

- Para o recrutamento do Técnico Superior da área de Informática - verificada a necessidade de 
assegurar o cumprimento das obrigações de prestação serviço público legalmente estabelecidas e 
ponderada a carência dos recursos humanos no setor de atividade de informática. 

Ponderados os recursos humanos existentes atualmente na área de informática, efetivamente, 
para além do pessoal em funções, se verifica, mesmo assim, carência de recursos humanos fàce à 
necessidade de desenvolver atividades próprias do Especialista de Informática, da competência espe
cífica deste profissional. Situação justificável pela necessidade imperiosa e urgente de desenvolver as 
seguintes atividades: 

- Implementação do Sistema Arquivístico do Arquivo Municipal, recentemente inaugurado; 
-Necessidade em assegurar a infonnatização dos serviços das Termas Municipais; 
-Necessidade em apoiar a desmaterialização de processos no âmbito do Licenciamento Zero 

e procedimentos conexos; 
- Necessidade de desenvolver ações para implementação do Balcão Único do município e 

atividade correlacionadas. 

- Para o recrutamento do Técnico Superior da área Arquitetura - considerada a necessidade do 
município assegurar a prossecução das suas atribuições e, consequentemente, dar o cumprimento às 
obrigações de prestação serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a inexistência de 
recursos humanos neste setor de atividade de arquitetura. 

Verificada a necessidade de assegurar o cumprimento das obrigações legais de prestação serviço 
público impostas pelo disposto na Lei n° 31/2009, de 03/06, que, nos termos do estabelecido no n° 3 
do artigo 4° e artigo 5°, obriga os municípios a possuir arquitetos, destinados a garantir a prossecução 
das atribuições próprias do município no âmbito do ordenamento do território e urbanismo, contem
pladas na alínea n) do no 2 do artigo 23° da Lei no 75/2013 - Regime Jurídico das Autarquias Locais 
que impõe aos municípios possuir arquitetos que elaborem projetas, fiscalizem obra, apreciem e ana
lisem projetas no âmbito de uma obra sujeita a licenciamento, comunicação prévia ou procedimento 
pré-contratual. 

Verificação efetiva das seguinte situações: 
- Inexitência de recursos humanos no setor de atividade de arquitetura que assegure o 

cumprimento das obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas; 
- Inexistência de pessoal contratado por tempo indetem1inado nesta carreira no mapa de 
pessoal desta câmara, que garanta a continuidade do cumprimento da lei e das atribuições 
do município; 

- Obrigatoriedade legal do município possuir nos seus mapas de pessoal, em regime de 
pem1anência, quadros na área de arquitetura que garantam o cumprimento e prossecução 

das suas atribuições nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo. 

------ Verificada a efetiva carência dos referidos recursos humanos, essenciais à prossecução das atri
buições do município, os pressupostos justificativos para os recrutamentos em causa condicionados 
pelo efetivo aumento das atribuições e dos serviços do município, foi deliberado por unanimidade, 
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previamente à decisão de abertura do procedimento concursal para os referidos lugares, no estrito 
cumprimento da norma legal referida, propor à assembleia municipal a autorização da abertura do 
procedimento concursal em apreço, para os citados lugares e respetivo número, confonne mapa ane
xo à informação apreciada. 

------ ~IJrl!/1{7rt() l'IJ\T/11\T~~~~ --------------------------------------------------------------------------------

------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do pas
sado dia vinte e um do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no 
valor de 1 340 601,33 euros. 

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

------MODIFICAÇÃO N° 6- ALTERAÇÃO N° 6: Presente a modificação I alteração em epígrafe, no 
valor total de 20 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------ MODIFICAÇÃO N° 6- ALTERAÇÃO N° 4: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor total de 20 100,00 euros, correspondendo 100,00 euros a despesas con·entes e 20 000,00 euros a 
despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ ~MP R~IJr AD/1~ ~ () B ~~ P Ú BLI ~/1~ ---------------------------------------------------------------

------BENEFICIAÇÃO I CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS- INSTALAÇÕES TÉCNICAS TERMAIS, 
PISCINA E AQS DO BALNEÁRIO TERMAL DE VIMIOSO- Plano de Segurança e Saúde: Pre
sente a infonnação n° 75/2014, datada do dia vinte do mês em curso, do Técnico Superior de Saúde 
Higiene e Segurança no Trabalho, Carlos ventura, na qual se faz a análise do Plano de Segurança e 
Saúde da obra em epígrafe apresentado pela firma adjudicatária, a firma Triunfovivo, Lda, na qual se 
conclui estarem reunidas as condições para que a obra se inicie, foi deliberado por unanimidade, de 
acordo com a infonnação referida, aprovar aquele plano. 

------BENEFICIAÇÃO I CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS- ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
APÓS INCÊNDIO - Ajuste Direto: Presente o despacho do Sr. Presidente da Câmara do dia treze do 
mês em curso pelo qual procede à abertura do procedimento de ajuste direto para a realização da 
empreitada em título, proferido ao abrigo das competências que lhe confere o disposto na alínea g) 
do n° 1 do attigo 35° da Lei n° 75/2013 de 12/09, e da alínea a) do n° 1 do artigo 18° do Decreto-Lei 
n° 197/99, de 29/01, foi deliberado tomar conhecimento deste ato. 

------AUTOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA: 
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-------REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE ACESSO À IGREJA DE MORA; 
-CONSTRUÇÃO DE MUROS NA AVENIDA URBANA DE VIMIOSO; 
-EXECUÇÃO DE VALETAS EM BETÃO; 
- CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NO RIO ANGUEIRA PARA REFORÇO DO ABASTECI-

MENTO DE ÁGUA; 
-CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO; 
-CONSTRUÇÃO DA AVENIDA URBANA EM VIMIOSO: 

------ Analisado um pedido do Sr. António Maria Sarmento, ex-sócio da extinta firma construtora, 
António Maria Sannento, Lda., pedido no qual este se alega poderes ao abrigo dos quais solicita a 
entrega definitiva das obras em título para efeitos de libertação das respetivas cauções e outras impor
tância cativas, e analisada neste contexto a informação no 78, de 21/03/2014, subscrita pelos Técnicos 
Superiores, Manuel Miranda Ferreira Pinto e Orlando Marcos Moscoso, que conclui que a fi rma refe
rida se encontra dissolvida, questionando-se da qualidade e da legitimidade do requerente para repre
sentar aquela finna. 

----- Contudo, descrevem os referidos técnicos, na informação em análise, o estado das obras citadas 
em título e das vicissitudes porque cada uma delas tem passado; dos incumprimentos por parte do 
empreiteiro, das respetivas cauções ativas e dos reforços de caução cativos nesta câmara, concluindo 
que a libertação das garantias apenas pode oconer na sequência de realização de vistorias que con
cluam pela boa execução das obras de acordo com os respetivos projetes. 

----- Neste contexto esclarecem, que tais vistorias, não tendo ocorrido em tempo oportuno, fosse por 
não terem sido solicitadas pelo, então, empreiteiro, fosse por motivos de desconformidade dos traba
lhos, podem, na atual situação, ser promovidas pelo dono da obras. 

----- Face ao expresso na infonnação analisada, considerando que a firma António Maria Sarmento, 
Lda., empreiteira das referidas obras, se encontra dissolvida por escritura celebrada a oito de 
setembro do ano dois mil e seis, não se reconhecendo, por isso, ao peticionário, António Maria Sar
mento, qualquer legitimidade para representar a extinta firma, foi deliberado indeferir o seu pedido. 

----- Porém, considerando que importa fechar os processos das obras em causa; considerando que a 
firma construtora destas obras se encontra dissolvida; considerando que, essencialmente, importa 
resolver as deficiências daquelas obras, e que, as eventuais deficiências se encontram garantidas pelas 
respetivas cauções e reforços de cauções ainda em vigor; considerando que decorreu o tempo neces
sário para que possam ocorrer as receções definitivas daquelas, e que, na atual situação de dissolução 
da firma empreiteira, apenas pode ocorrer por iniciativa do dono da obra, foi deliberado por unanimi
dade tomar a iniciativa de promover a receção definitiva das obras em causa, promovendo em simul
tâneo a elaboração dos mapas de medições discriminativos das deficiências de cada uma delas tendo 
em vista a sua reparação por conta das cauções e reforços de caução respetivos. 

------AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA: 

------ BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO- ZONA ENVOLVENTE 
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AO BALNEÁRIO TERMAL DE VIMIOSO - Receção provisória: Presente o auto de vistoria em 
título, datado do dia onze do mês em curso, da respetiva comissão constituída por representantes des
ta câmara e do empreiteiro da obra, a firma Multinordeste - Multifunções em Construção e Engenha
ria, Lda., nomeada para o efeito, o qual conclui, que verificados os trabalhos, estes se encontram exe
cutados na generalidade de acordo com o projeto aprovado, considerando, assim, a obra, em condi
ções de ser recebida provisoriamente, foi deliberado por unanimidade aprovar este auto. 

------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS----------------------------------------------------------------

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTÍNUA PARA TÉCNICO DE TERMA
LISMO- Regime Simplificado de Ajuste Direto- Proposta: Presente a informação n° 74, datada 
de 19/03/2014, do Técnico Superior, Vítor Filipe Afonso Ventura, relativa à análise da proposta em 
título, do valor de 4700,00 euros, apresentada pelo Sr. Dr. João Paulo Duarte, informando que o 
procedimento considerado mais ágil para esta contratação de serviços, em termos de CCP, é o regime 
simplificado de ajuste direto previsto no artigo 128° deste código, limitado ao valor de 5000,00 
euros. 

------Refere nesta conformidade que, se superiormente assim for considerado, poderá ser aplicável a 
esta prestação de serviços a emissão de parecer prévio vinculativo previsto no artigo 73° da Lei n° 
83-C/20 13, referindo que a informação em análise contém os elementos que se consideram aplicá
veis: 

- não reveste natureza de trabalho subordinado sendo inconveniente o recurso à modalidade de 
relação jurídica de emprego público; 

- não tem aplicabilidade no que concerne à verificação de pessoal em mobilidade especial para 
o desempenho de funções subjacentes à contratação; 

- não tem aplicabilidade a redução remuneratória. 

------ Confirma a informação em apreço que enquadrando-se o procedimento nos te1mos do CCP no 
referido regime simplificado de ajuste direto, deve ser assegurado o respetivo cabimento e compro
misso. 

------ Complementam1ente inf01ma que na aquisição de serviços similares, em face do valor em cau
sa, o executivo tem optado pelo referido regime simplificado de ajuste direto tramitado pelo referido 
a1t igo 128° do CCP, processando-se a adjudicação diretamente sobre uma fatura ou documento equi
valente a apresentar pela fi1ma convidada. 

------ Ponderado o assunto e o teor da inf01n1ação analisada foi deliberado por unanimidade, em sua 
concordância, optar pelo procedimento de ajuste direto simplificado previsto nos termos do CCP. 

------FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM 
MÉDIA TENSÃO E BAIXA TENSÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO -Ajuste Direto: 
Presente o despacho do Sr. Presidente da Câmara do dia catorze do mês em curso pelo qual procede à 
abe1tura do procedimento de ajuste direto para o fornecimento em título, proferido ao abrigo das 
competências que lhe confere o disposto na alínea g) do n° 1 do artigo 35° da Lei n° 75/2013 de 

Reunião Ordinária de 24-03 - 2014 



-----J~ FI.08 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

12/09, e da alínea a) do n° 1 do m1igo 18° do Decreto-Lei n° 197/99, de 29/01, foi deliberado tomar 
conhecimento deste ato. 

------MINUTAS DE CONTRATOS: 

------ Presente a minuta do contrato: 
- Beneficiação I Conservação de Imóveis -Instalações Técnicas Termais, Piscinas e AQS do 

Balneário Termal de Vimioso, foi deliberado por unanimidade aprová-Ia. 

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

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO, E.T.A.R. COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, 
E.T.A.R. CLÁSSICA DE ARGOZELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOZE
LO E DO PARQUE DE CAMPISMO - Relatório anual 2013: Presente a informação n° 39, datada 
de 13 do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, concluindo 
que se trata da compilação de todos os relatórios apresentados desde janeiro até dezembro, já objecto 
de apreciação e aprovação da câmara municipal, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------ SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatura n° 2014/68, referen
te ao mês de fevereiro de 2014 no valor de 21 259,96 euros: Analisada a informação n° 76, datada 
de 21 de março, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, e pelo Fiscal Muni
cipal, José Manuel Alves Ventura, referente à fonna de prestação de serviços de limpeza de an·ua
mentos, 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 ser
viços, 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: 

1- Remoção de R.S. U CM Vimioso - 207,43 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 janeiro a 20 
de fevereiro de 2014 e respetiva fatura no valor de 3751,97 euros: Presente a informação n° 38, 
datada do dia 1 O do coiTente mês, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, 
referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a finna A. G.S., 
reportando a prestação do serviço que se cifrou numa taxa efetiva de cobranças na ordem de 91,15%, 
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foi deliberado por unanimidade aprovar este relatório e proceder ao pagamento da tàtura relativa ao 
período em apreço. 

------ EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------

------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 por este órgão, em reunião ordinária realizada no dia 22 de 
outubro de 2013, ao abrigo do n.0 1 do a11igo 34.0 da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, deferiu o 
seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística: 

- Carlos Alberto Cerqueira de Sousa - Demolição/reconstrução de uma habitação unifamiliar, 
sita na Rua do Latedo, no 22, em Argozelo, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

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

------EMPRESA MUNICIPAL- VIMIOSO 2003 -Actividades Artesanais e Turísticas de Vimio
so, E.M.- Organização da Feira da Rosquilha: Foi presente a informação n° 012, datada do dia 
dezanove do mês em curso, do Presidente de Administração da empresa em título, informando que 
pretendendo esta empresa, em prestação de serviço de parceria com a Junta de Freguesia de Argoze
lo, organizar o certame "Feira da Rosquilha 2014 " nos dias 5 e 6 do mês de abril, na referida fre
guesia, solicita, neste âmbito, a atribuição da verba de 5000,00 euros, acrescida do IV A, a fim de 
poder assumir as despesas inerentes àquele evento. 

------ Ponderada a informação em análise foi deliberado por unanimidade transferir para a empresa 
peticionária a solicitada verba. 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PALAÇOULO, C.R.L.- Apoio à Sanidade do Efetivo Pecuá
rio do Concelho de Vimioso 2013: Presente o email, de hoje, da cooperativa em título, solicitando, 
na sequência de reunião do dia 17 do mês de novembro do ano findo, havida com o Sr. Presidente da 
Câmara, relativa ao apoio à sanidade do efetivo pecuário do concelho de Vimioso para o ano o 2013, 
enviando neste contexto os elementos relativos aos animais da área do concelho intervencionados por 
aquela cooperativa, apresentando os valores correspondentes ao apoio financeiro de 30% do total da 
intervenção, o que conesponde ao valor efetivo de 8176,96 euros, valor previamente acordado com 
esta câmara, foi deliberado por unanimidade conceder este apoio, a liberar em três tranches, cabimen
tando aquela verba e comprometendo, nesta fase, a imp011ância correspondente a 113 daquele valor. 

------ CENTRO SÓCIO CULTURAL DE VIMIOSO - Apoio Financeiro: Presente o oficio n° 44, 
datadó de hoje, do centro em título, solicitando, no âmbito do apoio anual a conceder, o pagamento 
da primeira tranche de financiamento de 5000,00 euros a fim de suportar despesas com a realização 
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dos Cursos Socio Educativos e outras atividades a desenvolver durante o ano, juntando neste contex
to o Plano de Atividades 2014, para cujas atividades prevê o valor total de 23 200,00 euros. 

------ Considerado o Plano de Atividades apresentado, as ações nele previstas estimadas no valor 
referido, foi deliberado tomar conhecimento deste e apoiar o centro com uma verba anual de 20 
000,00 euros, a atribuir em tranches, cabimentando para a primeira tranche, de que solicita pagamen
to, a verba de 5000,00 euros, destinado ao desenvolvimento das atividades a realizar no primeiro tri
mestre do ano em curso. 

------ CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOSELO - Apoio F inanceiro: 
Presente um pedido da direção do clube em título solicitando o pagamento da terceira tranche do 
apoio concedido àquele clube, foi deliberado transferir a importância de 5000,00 euros. 

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

------ Anabela da Costa Almeida - Obras de conservação, reparação ou beneficiação de imóvel: 
Presente a informação n° 80, datada de vinte e um do mês em curso, do Técnico Superior, Orlando 
Marcos Moscoso, referindo que, tendo, através da informação n.0 07, datada de 05/03/14, da Técnica 
Superior de Serviço Social, Ana Celeste Falcão, sido caraterizada a situação socioeconómica do 
agregado fàmiliar e da situação habitacional, e da necessidade de, na habitação efetuar obras, infor
mando no mesmo sentido, em cumprimento de despacho superior, que verificou, no local, da neces
sidade de proceder às obras de adaptação na aludida habitação; construção de um quarto de banho, 
respetivas ligação de água, esgotos e eletricidade. 

------ Refere-se ainda na infonnação em análise que, do processo, consta um orçamento de 1500,00 
euros, valor que julga não ser exagerado para o tipo de trabalhos, tendo em conta os preços praticados 
na região. 

------ Neste contexto esclarece que caso se trate exclusivamente da aquisição de materiais e desde que 
não se ultrapasse o montante de 5000,00 euros, deveria ser dado cumprimento ao Código dos Contra
tos Públicos, enquadrando o procedimento no regime simplificado de ajuste direto, cuja tramitação se 
prevê no at1igo 128° daquele código, procedimento no qual esta câmara tem enquadrado ações simi
lares por considerar este procedimento mais ágil. 

----- Para além do expresso refere que deverão ser cumpridas todas as formalidades, nomeadamente 
ao nível da lei dos compromissos, emissão de parecer prévio a que se refere o artigo 73° da Lei n° 83-
C/2013 (O.E.-2014), citando os elementos que se consideram aplicáveis neste caso concreto. 

------ Complementarmente informa que, se assim for superiormente considerado, poderá ser aplicável 
à prestação dos serviços em causa a emissão de autorização genérica favorável à celebração de con
tratos de prestação de serviços emitida por este órgão em reunião ordinária do dia treze de janeiro do 
ano em curso. 

------ Ponderado o teor da infmmação analisada, em sua concordância, do relatório social e do 
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orçamento a este anexo, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo do Regulamento pura Apoio a 
Estratos Sociais De.~fàvorecidos. conceder o apoio em apreço, a pagar nos termos do mesmo regu
lamento ao prestador do serviço, mediante apresentação das respetivas faturas e após averiguação da 
efetiva realização dos trabalhos. 

------ Glória Mercedes Correia - Obms de conservação, reparaçlio ou beneficiação de imóvel: 
Presente a informação n° 79, datada de vinte e um do mês em curso, do Técnico Superior, Orlando 
Marcos Moscoso, referindo que, tendo, através da informação n.0 02, datada de 22/01/2014, da Téc
nica Superior de Serviço Social, Ana Celeste Falcão, sido caraterizada a situação socioeconómica do 
agregado tàmiliar e da situação habitacional, foi concluído sobre a necessidade de efetuar obras na 
habitação da munícipe em epígrafe. 

------ Neste sentido, em cumprimento de despacho superior. informa que verificou, no local, da 
necessidade de proceder, naquela habitação, às obras que respeitam a aquisição e colocação de por
tas interiores em madeira, incluindo aros e ferragens. 

------Refere que consta do processo um orçamento de 1369,98 euros, valor que julga não ser exage
rado para o tipo de trabalhos, tendo em conta os preços correntes praticados na região. 

------Neste contexto esclarece que caso se trate exclusivamente da aquisição de materiais e desde que 
não se ultrapasse o montante de 5000,00 euros, deveria ser dado cumprimento ao Código dos Contra
tos Públicos, enquadrando o procedimento no regime simplificado de ajuste direto, cuja tramitação 
se prevê no artigo 128° daquele código, procedimento em que esta câmara tem enquadrado ações 
similares por considerar este procedimento mais ágil. 

----- Para além do expresso refere que deverão ser cumpridas todas as formalidades, nomeadamente 
ao nível da lei dos compromissos, emissão de parecer prévio a que se refere o a11igo 73° da Lei n° 83-
C/2013 (O.E.-2014), citando os elementos que se consideram aplicáveis neste caso concreto. 

----- Complementannente informa que, se assim for superiormente considerado, poderá ser aplicável , 
à prestação dos serviços em causa, a emissão de autorização genérica favorável à celebração de con
tros de prestação de serviços emitida por este órgão em reunião ordinária do dia treze de janeiro do 
ano em curso. 

------ Ponderado o teor da informação analisada, em sua concordância, do relatório social e do orça
mento a este anexo, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo do Regulamento para Apoio a Estra
tos Sociais Desfavorecidos, conceder o apoio em apreço, a pagar nos termos do mesmo regulamento 
ao prestador do serviço, mediante apresentação das respetivas faturas e após averiguação da efetiva 
realização dos trabalhos. 

CONTRATOS ESTÁGIOS EMPREGO DO J.F.P.- INSTITUTO DE EMPREGO E 
FORME1(7Al0 PROF/SSION/1~ ---------------------------------------------------------------------------------

------Medida Estágios Emprego I Área de desporto - (Portaria 11 ° 204-B/2013): Foi presente a 

Reunião Ordinária de 24 - 03 - 2014 



-----'~ FI.012 

~ 
DE VIMIOSO ~. 

informação 11° DDES/EEF/08, datada dia 19 do mês em curso, da Assistente Técnica, Natalina Neves 
Pires, informando que no âmbito da candidatura n° 598696 apresentada no IFP de Bragança, foi a 
mesma aprovada no âmbito da Portaria n° 204-B/2013, com o número de processo 0045/EE/14, res
peitante ao candidato Bruno Rafael Sobrinho Costa. 

------ A celebração deste contrato é pelo período de 12 meses, assumindo esta câmara as obrigações 
de pagamento de bolsa individual de estágio do valor de 586,90 euros mensais, o subsídio de alimen
tação de valor diário de 4,27 euros e a celebração de contrato de seguro de acidentes de trabalho, 
encargos integralmente comparticipáveis pelo IEFP no valor total anual de 8276,28 euros. 

------ Face à informação em análise foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da aprova
ção desta candidatura, aceitar o estagiário e promover os respetivos procedimentos prévios inerentes 
à celebração do contrato. 

------ PR O TOCO L O ESTA G I OS ---------------------------------------------------------------------------------

------ IPB - ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA - Cursos Especializaçlio Tecnológica I Estágios -
Qualidade Ambiental: Pelo Senhor Vereador Licínio Ramos Matiins foi apresentado a minuta do 
protocolo de parceria proposto pela escola em título que tem por objeto proporcionar aos alunos 
daquela escola a realização de dois estágios dos cursos de especialização tecnológica na área de qua
lidade ambiental. 

------Analisados os termos deste protocolo de parceria foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO DOURO- Cursos Profissionais I Estágios: 
Pelo Sr. Vereador, Licínio Ramos Mmiins, foi informado que o agrupamento de escolas em título 
propôs a esta câmara a celebração de um protocolo no âmbito de colaborar com aquela instituição de 
ensino no sentido de assegurar aos seus alunos dos cursos profissionais a realização de estágios em 
contexto de trabalho. 

------Nesse sentido apresenta um modelo tipo de contrato a celebrar entre a proponente, esta câmara 
e o estagiário, avançm1do, desde já, com uma proposta de aceitação de dois estagiários dos referidos 
cursos, referindo, neste caso concreto, tratar-se de dois estagiários dos cursos profissionais da área 
de informática: André Manuel Trancoso João e Ana Carolina Fernandes. 

------ Face ao exposto pelo Sr. Vereador, Licínio Martins, foi deliberado por unanimidade aceitar os 
referidos estagiários devendo para o efeito celebrar o respetivo protocolo de colaboração e, em con
sequência da aceitação destes estagiários, celebrar oportunamente os respetivos contratos de estágio. 

------ Ol!TROS ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ MOTOCLUB FURÕES- "Raid Ibérico Furões de Vimioso"- Prova Desportiva: Presente o 
pedido do clube em título, datado de 06/04/2014, solicitando autorização para a realização de uma 
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prova desportiva a levar a efeito no dia 06 de abril, e analisada neste contexto a informação n° 
02/2014. de 24/03/2014, da Coordenadora Técnica, Zita Martins Tecedor, que refere a deficiente ins
trução do processo pela falta dos pareceres das forças de segurança. ICNF e do regulamento da pro
va, foi deliberado por unanimidade deferir o pedido condicionado à apresentação dos documentos 
referidos, em tàlta. 

----- CICLONATUR, DESPORTOS, LDA. - Prova desportiva: Presente o pedido de autorização 
para a realização da prova desportiva denominada TRANSPORTUGAL GA RMIN, a realizar nos dias 
09 a 18 de maio, com passagem, no dia 04 de maio, por algumas localidades do concelho e analisada 
a informação administrativa n.0 001114, de 30 de Março, subscrita pela Coordenadora Técnica, Zita 
Martins Tecedor, foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável para realização da referida 
prova desportiva. 

----- TRANSPORTES ESCOLARES: 

------ Maria de Lurdes Meirinho Dias: Presente o pedido da munícipe em título, datado de 11 do 
mês conente, solicitando autorização para utilizar os transpm1es escolares no trajeto de Campo de 
Víboras - Vimioso - Campo de Viboras, durante o mês de março, foi deliberado por unanimidade 
ratificar o despacho de deferimento, proferido no dia 11 /03/2014, pelo Senhor Presidente da Câmara. 

------Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas quinze horas e vinte minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos do 
a11igo sr 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-lhe eficácia imediata, e que esta ata seja assina
da por todos os membros intervenientes nesta reunião. 

---
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