~

CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO
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---- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia dez do mês de
fevereiro do ano dois mil e catorze .
- - Aos dez dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze, pelas catorze horas e dez minutos,
na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António
Jorge Fidalgo Martins, António Augusto Torrão Vaz, Heleno da Costa Simões e Licínio Ramos Martins, respetivamente Presidente e Vereador da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido
o Senhor Vereador Amílcar Gonçalves Martins que justificou a sua ausência por motivos pessoais e
profissionais, falta que foi justificada, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe da Divisão
Administrativa, teve lugar a reunião referida.

- - À hora indicada o Sr. Presidente declarou aberta esta reunião .

-ORDEM DO DIA
--ÓRGÃO DO MUNICÍPIO
---CUIDADOS DE SAÚDE E FINANCIAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE": Pelo senhor Presidente foi apresentado a certidão da resolução aprovada pela Câmara Municipal
de Bragança, relativa aos cuidados de saúde e financiamento da Unidade Local de Saúde do Nordeste, que se transcreve na íntegra:

"CERTIDÃO
MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, licenciada em Economia e Diretora do Departamento
de Administração Geral e Financeira do Município de Bragança:
Certifica que na Ata da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia vinte e
sete de Janeiro 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 Alexandre Almendra
Xavier, Octávio Augusto Fernandes, Cristina da Conceição Ferreira Vida/ Figueiredo, André Filipe
Morais Pinto Novo e Gilberto José Araújo Baptista, se encontra uma deliberação do seguinte teor:

"CUIDADOS DE SAÚDE E FINANCIAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE"

Pelo Sr. Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
"Considerando que a área de influência da Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) é
caracterizado por uma população envelhecida (25% tem 65 ou mais anos), com baixos rendimentos,
num amplo território (6.997 km 2) predominantemente rural e de baixa densidade (20,5 hab.lknl),
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que tende para um vazio demográfico e económico, fruto de políticas centralistas que, ao longo dos
anos tem levado o País ao empobrecimento e à concentração de três quartos da população e quatro
quintos da economia numa estreita faixa do litoral, que representa um terço do território nacional, o
que faz de Portugal um dos países mais desiguais da Europa não só em termos do rendimento das
amílias, mas também no que concerne às regiões.
Considerando que o crescente envelhecimento populacional, previsível para a área de influência da ULSNE, terá como consequência o incremento exponencial dos cuidados de saúde a prestar,
nomeadamente em valências do foro oncológico e gerontológico (Medicina Interna, Cardiologia,
Ortopedia, Oftalmologia, Cirurgia Geral, Neurologia), devendo o Sistema de Saúde ter capacidade
de resposta, em tempo útil e com a qualidade exigida pelos utentes.
Considerando que nos últimos sessenta anos, o crescimento médio da população no país foi de
24, 04% (de 8,51 milhões para 10,56 milhões), 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 habitantes). Quando da criação dos distritos, no ano de 1836, a população de Bragança representava 3,8%, enquanto
atualmente representa 1,29%.
Considerando que a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 13. ~ refere-se ao
Princípio 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 políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição
social ou orientação sexual. " No seu artigo 64. o 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 a existência de um sistema de saúde deverá garantir respostas que permitam
aos cidadãos confiar na sua disponibilidade, em tempo útil e com qualidade, sendo um importante
atar de desenvolvimento para as regiões e a primeira preocupação para quem faz opção de fixar a
sua residência e atividade económica no interior.
Considerando que o SNS deve garantir a "equidade no acesso dos utentes, com o objectivo de
atenuar os efeitos das desigualdades económicas, geográficas e quaisquer outras no acesso aos cuidados" (alínea d) da Base da XXIV da Lei Bases da Saúde).
Considerando que no transporte urgente de doentes para as Unidades Hospitalares não é
prestado um serviço completo que satisfaça as reais necessidades dos utentes, visto que as ambulâncias ao serviço do !NEM regressam imediatamente à base, estando na maioria dos casos sem atividade nos respetivos quartéis, ficado o doente sem transporte e por conta própria após a alta médica,
encargo que anteriormente era assumido pela ULSNE. Esta situação é particularmente grave para
os cidadãos residentes no sul do Distrito de Bragança, nomeadamente para os mais idosos que
vivem sozinhos e sem o apoio das respetivas famílias, obrigando-os a suportar elevados custos em
táxi para regressar a casa devido às distâncias a que são transportados. O mesmo acontece com os
utentes que têm alta de internamento. A título de exemplo um cidadão residente em Freixo de Espada
à Cinta, que dista 138 km da Unidade Sede da ULSN, terá que despender 125€, no caso de transporte ser efetuado durante o dia e 150€ se realizado à noite e fim-de-semana. Há no distrito cidadãos
muito penalizados e em situação de pobreza, dado que o valor médio mensal das pensões é de
255. 78€, (menos 105, 14€ que a média no Continente) tornando-se incomportável assumir esse custo
adicional.
Os cidadãos do litoral têm ao seu dispor vários méis de transportes públicos com múltiplos
horários que permitem, durante todo o dia e parte da noite, durante a semana e ao fim-de-semana, a
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sua deslocação de forma rápida, cómoda e em tempo oportuno, contrariamente ao que acontece no
interior do País.
Considerando que a Unidade Hospitalar de Bragança dispõe de infraestruturas dispersas,
exíguas e desajustadas à prestação da nova realidade dos cuidados de saúde, com os níveis desejáveis de qualidade, eficiência, eficácia e economia, e em tempo útil, apresentando alguns espaços e
serviços considerável estado de degradação, nomeadamente no Internamento, Bloco Operatório e
Laboratórios de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. Embora esta Unidade Hospitalar concentre mais de metade da produção hospitalar da ULSNE é das três Unidades, a que apresenta piores condições de conforto, segurança e privacidade no atendimento aos utentes, e piores
condições para o desempenho da atividade profissional por parte dos colaboradores, provocando
ineficiências que se refletem em indicadores que são avaliados no contrato-programa para fins de
atribuição de incentivos institucionais prejudicando, deste modo, o financiamento e a performance
nanceira da ULSNE.
Considerando que a ULSNE tem das mais graves insuficiências ao nível da prestação de
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, e são a sua principal fragilidade, situação
bem evidente no movimento de ambulâncias e viaturas da ULSNE ao longo da A4, transportando
doentes para realização de exames em Amarante, Gaia, Porto, Maia, Viana do Castelo, Vila Real,
entre outras. A maioria dos exames deveriam estar imediatamente acessíveis no próprio serviço,
como seja: ressonâncias magnéticas; ecograjias morfológicas de gravidez,· exames de medicina
nuclear, de entre outros, o que obriga doentes a fazer até 600 km de deslocação, com decorrentes
sacrificios para os utentes e custos para o próprio sistema de saúde.
Considerando que nas Unidades Hospitalares da ULSNE o número de médicos por mil habitantes é de apenas 0,9, sendo em Portugal Continental de 3, 7 e na União Europeia de 3,3 (Estudo de
avaliação dos Centros Hospitalares elaborado pela Entidade Reguladora da Saúde, em Fevereiro de
2012), sendo elucidativo da inadequada distribuição destes recursos humanos, que continuam apreerir os Hospitais do Litoral, onde se concentram em excesso, devido às melhores condições infraestruturais e equipamentos tecnológicos, obrigando as entidades públicas de saúde do interior a ter de
oferecer incentivos financeiros de valor mais elevado, o que aliado aos aspetos da interioridade,
condiciona a necessária e desejável sustentabilidade económico-financeira das instituições.
Considerando que o Sistema de Saúde no Nordeste Transmontano carece de especialidades
médicas fundamentais para a vida dos cidadãos, como seja cardiologia 24 horas por dia na Urgência médico-cirúrgica, e de consultas externas de Hematologia Clínica; Cardiologia Pediátrica,
Dermatologia e Neurocirurgia, de entre outras.
Considerando que a alocação dos recursos financeiros às ULS, por parte do Ministério da
Saúde, não contempla as diferenças regionais, com impactos mais visíveis na estrutura de custos,
podendo representar, segundo o estudo da Delloite - " Saúde em análise, Uma Visão para o Futuro", em média, mais de 21% dos custos do SNS, atingindo nos hospitais valores que rondam os 50%.
Considerando que a ULSNE está com um subfinanciamento evidente por utente, comparando
com outras Unidades, agravado pelas referidas ineficiências resultantes da interioridade, pelo facto
de estar a prestar cuidados de saúde numa zona de muito baixa densidade, com a população envelhecida e empobrecida a ter de gerir recursos dispersos por várias unidades, num território I 00
vezes superior, por exemplo, ao da ULS de Matosinhos.
Considerando o insuficiente valor per capita atribuído à ULSNE, pelo Ministério da Saúde,
que em 20I4 comparativamente com a Unidade do Distrito de Portalegre - ULS Norte Alentejano
(ULSNA) será inferior em 16, 77% (menos I 04 euros), embora a ULSNE preste cuidados de saúde
numa área superior em 9I2 km 2, a uma população mais envelhecida, com idêntico índice de disper-
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são geográfica, tendo sob sua responsabilidade mais um hospital, e sendo a capacidade instalada e a
produção hospitalar por mil habitantes superior. Caso o valor per capita da ULSNE fosse idêntico ao
da ULSNA receberia, através de contrato-programa, um valor superior em cerca de 15 milhões de
euros.
Considerando que um financiamento mais justo e equilibrado permitiria melhorar a situação
económico-financeira e a sustentabilidade no médio-longo prazo da ULSNE, e canalizar recursos
financeiros para a melhoria das infraestruturas e equipamentos tecnológicos, com impacto positivo
na produtividade dos serviços e ganhos de eficiência, eficácia e economia da instituição e do sistema
de saúde.
Considerando que o insuficiente financiamento da ULSNE, aliado à imposição do Ministério
da Saúde de redução de custos, em resultado da atual conjuntura económica e financeira que o País
atravessa, obrigará o Conselho de Administração à adoção de medidas que irão penalizar os cidadãos, no acesso e na qualidade dos cuidados de saúde prestados, nomeadamente no que concerne à
'á comunicada intenção de internalização das análises clínicas, deixando de encaminhar utentes do
SNS para os laboratórios convencionados, não dispondo a Unidade Hospitalar de Bragança de condições infraestruturais para o aumento do fluxo de utentes provocado por tal decisão, que resultará
num menor nível de qualidade no atendimento dos utentes e na perda de cerca de uma centena de
postos de trabalho do setor privado, numa região já com muitas debilidades sócio-económicas.
Pelos considerandos supra referidos proponho que a Câmara Municipal analise e delibere a
seguinte proposta de resolução:
Que seja solicitado ao Ministério da Saúde um financiamento mais justo e equilibrado para a
Unidade Local de Saúde do Nordeste, através da atribuição de um valor de capitação, pelo menos
similar à da Unidade Local de Saúde Norte Alentejano.
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 Presidente do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, ao Senhor Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste, às Câmaras Municipais do distrito de Bragança
e ao Município de Foz Côa, às respetivas Assembleias Municipais, à Comunidade Intermunicipal das
Terras de Trás-os-Montes, deputados eleitos pelo distrito de Bragança e Comunicação Social."
Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a referida proposta.
Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o selo branco em
uso neste Município.
Bragança e Paços do Município, 30 de Janeiro de 2014.
MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER "

------Ponderado o teor da certidão foi deliberado por unanimidade subscrever a resolução e remetê-la
às entidades nelas referidas.

---SITUAÇÃO F I N A N C E I R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014:
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---- MODIFICAÇAO No 4- ALTERAÇAO N° 4: Presente a modificação I alteração em epígrafe, que

prevê no Projeto I Ação 0601-03 I 2014 - 72 - Exploração Manutenção dos Sistemas de Tratamento
I de Águas Residuais no Concelho - , dotado no ano em curso com a verba de 300 000,00 euros e
uma dotação para os anos seguintes no valor de 1 600 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade
aprová-la e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal.

--MODIFICAÇÃO N° 5- ALTERAÇÃO N° 5: Presente a modificação I alteração em epígrafe, no

valor total de 23 000,00 euros, - reforço da rubrica Projeto/Ação 0201-071 2011- 63 - Posto de
Turismo de Vimioso, por diminuição da rubrica Projeto/Ação 0201-091 2014- 76- Aquisição de
bens /equipamentos e serviços para o Posto de Turismo de Vimioso, foi deliberado por unanimidade aprová-la.

----ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013:
---MODIFICAÇÃO N° 5 - ALTERAÇÃO No 3: Presente a modificação/alteração em epígrafe no
valor total de 31 000,00 euros, despesas correntes, - reforço da rubrica 0201- 0103050201 - Caixa
Geral de Aposentações, por diminuição das rubricas 0201-01010401 - Pessoal em fimções-23 000,00
euros, e 0201- 0103050202 - Segurança Social - Regime Geral- 8 000,00 euros, foi deliberado por una-

nimidade aprová-la.

- - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do pas-

sado dia vinte e quatro, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de
907 876,62 euros.

----EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS-------------------------- - - LOJA INTERATIVA DE TURISMO DE VIMIOSO - Ajuste direto: Presentes o convite tipo,

o programa do procedimento, o caderno de encargos e o projeto, relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para estes efeitos se estima em 49 150,00 euros, foi deliberado aprová-los e
proceder à abertura de procedimento de ajuste direto nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do artigo 19.0 , e Capítulo I do Título III da Parte II do Decreto-Lei n. 0
18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-B/2010,
de 27 de abril, e Decretos-Lei no 13112010, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito as seguintes firmas da especialidade:
- Habinordeste, Sociedade de Construções Lda., com sede em Bragança;
- Vivadouro Construções, Lda., com sede em Águas Vivas;
-Galego & Martins, Lda., com sede em Miranda do Douro.

- - As propostas são apresentadas através da plataforma de contratação pública no sítio
govpt.vortal.pt, até às 17 horas do dia dezanove do mês em curso.
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-----O concurso será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição:
-Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior desta câmara municipal;
- Vogais Efetivos: Manuel Miranda Ferreira Pinto que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, ambos Técnicos Superiores desta câmara
municipal;
- Vogais Suplentes: António Alberto Gonçalves Coelho e Sónia Cristina Nunes Maria, ambos
Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso.

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

--Centro Interpretativo das Minas de Argozelo- Auto de medição n. 0 4 de trabalhos normais,
datado de 10/02/2014, no valor de 8946,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-lo.

--AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS--------------------------- - - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS A ELAS ASSOCIADAS, DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO- (3 ETAR 's CLÁSSICAS, 25 ETAR 'S COMPACTAS E 14
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS) - Concurso público internacional: Presentes o anúncio tipo, o programa do procedimento e o caderno de encargos relativos ao concurso em epígrafe, cujo valor base
para estes efeitos se estima em 1 030 680,00 euros, para o prazo de 36 meses, foi deliberado
aprová-los e proceder à abertura de concurso público nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea b) do no 1 do artigo 20. 0 , e Capítulo II do Título III da Parte II do Decreto-Lei
n. 0 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 278/2009, de 02 de outubro, Lei no 3B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei n° 131/2010, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de junho.

- - As propostas são apresentadas através da plataforma de contratação pública no sítio
govpt. vortal.pt, até às 17 horas e 30 minutos do quadragésimo oitavo dia a contar do envio do respetivo anúncio para publicitação.
---O concurso será conduzido por um júri com a seguinte constituição:
-Presidente: Manuel Miranda Ferreira Pinto, Técnico Superior desta câmara municipal;
-Vogais Efetivos: Vítor Filipe Afonso Ventura, que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, ambos Técnicos Superiores desta câmara
municipal;
- Vogais Suplentes: António Alberto Gonçalves Coelho e Sónia Cristina Nunes Maria, ambos
Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso.
------Neste contexto, foram presentes as informações n°s 05/DA, e n° 016/DF do dia seis do mês em
curso, respetivamente do Chefe da Divisão Administrativa e da Chefe da Divisão Financeira:
------ A primeira, reportando-se ao procedimento do concurso, referindo que estando em causa uma
Prestação de Serviços, enquadráveis nos designados serviços essenciais, tipificados na alínea f) do
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n° 2 do artigo 1° da Lei no 23/96, de 26/06, na redação da Lei n° 12/2008, de 26/02, se encontra
expressamente excluídos do disposto n° artigo 73° da Lei do Orçamento de Estado de 2014, pelo seu
n° 7 alínea a), no que respeita a redução remuneratória e parecer prévio vinculativo. Referindo
ainda que, no que concerne à verificação de existência de pessoal em situação de mobilidade especial, eventualmente apto para o desempenho de funções subjacente à contratação inerente ao procedimento de contratação apreço, a que se reporta a alínea a) do n° 5 do referido artigo 73°, conclui
neste sentido que, sendo claro que não está em causa no âmbito do concurso referido uma simples
contratação de serviços executáveis por um indivíduo em mobilidade especial, mas, tratando-se antes
da contratação de serviços complexos só realizáveis por equipas multidisciplinares com domínio de
conhecimentos em diversas áreas funcionais e operativas, também, neste caso, não será aplicável o
disposto no referido artigo 73° do O. E. 2014.
----·-A segunda, referindo que, reportando-se a prestação dos serviços do concurso a um período de
36 meses e sendo o preço base do procedimento de 1 030 680,00 euros e iniciando-se a prestação do
serviços no ano 2015, o cabimento respetivo só poderá ser executado nesse ano. No entanto, a prestação do serviço já está prevista no Plano Plurianual de Investimentos para os anos 2015 - 2018 na
ação n° 72 - Exploração/manutenção dos sistemas de tratamento de águas residuais no concelhocom a dotação de 300 000, 00 euros para cada ano.
----·- Neste âmbito refere que foi presente, nesta reunião, uma alteração ao P .P .L para reforçar o
montante anual dos anos 2015-2018 , alteração esta que deverá ser remetida à A ssembleia Municipal
posto que se trata de um compromisso plurianual.
-------Noutro âmbito, refere que como está em causa uma prestação de serviços com um prazo superior a um ano económico, esta deverá ter autorização prévia da Assembleia Municipal.
-------Como se impõe pela Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso- Lei 8/2012, de 21 /02 - a
assunção de compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia da Assembleia. Ainda neste
contexto refere que o Decreto-Lei no 127/2012, que para aplicação da alínea c) do no 1 do artigo 6°
da LCPA a autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo
poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, ou seja do Plano Plurianual de
Investimentos.
------Face ao teor da última das informações analisadas foi deliberado por unanimidade submeter à
Assembleia Municipal a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para reforço do montante
para os anos 2015-2018, aliás, alteração esta já devidamente tratada nesta reunião no título desta ata
"Situação Financeira" e, neste sentido, solicitar à Assembleia Municipal a autorização prévia nos
termos da alínea c) do no 1 do artigo 6° da Lei no 8/2102.

- - AQUISIÇÃO DE BENS I EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA A LOJA INTERATIVA DE
TURISMO DE VIMIOSO- Ajuste direto: Presentes o convite tipo e o programa do procedimento
relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para estes efeitos se estima em 87 720,00
euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de ajuste direto nos termos
dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do n° 1 do artigo 20. 0 , e Capítulo I do Título III da Parte II do Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n°
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278/2009, de 02 de outubro, Lei no 3-B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei no 131/2010, ae 14 de
dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito as seguintes firmas da especialidade:
- Tomi World, Lda., com sede no Porto;
-Media 360, Lda, com sede no Porto;
- Takemedia, Lda, com sede em Viseu.
As propostas são apresentadas através da plataforma de contratação pública no sítio
govpt.vortal.pt, até às 17 horas do dia dezanove do mês em curso.
-----O concurso será conduzido por júri com a seguinte constituição:
-Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior desta câmara municipal;
- Vogais Efetivos: Manuel Miranda Ferreira Pinto, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, ambos Técnicos Superiores desta câmara
municipal;
- Vogais Suplentes: António Alberto Gonçalves Coelho e Sónia Cristina Nunes Maria, ambos
Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso.

---- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÀS APLICAÇÕES SIGMA - SISTEMA
INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO (2014) Ajuste Direto I Adjudicação: Presente o projeto de decisão relativo ao procedimento em epígrafe,

apresentado pelo respetivo júri, o qual conclui ter sido apresentada uma proposta pela única firma
convidada, a Medidata NET- Sistemas de Informação para Autarquias, no valor de 11 146,51 euros
acrescida do IVA, que considera a economicamente mais vantajosa, foi deliberado por unanimidade
proceder à adjudicação dos serviços em causa a esta firma pelo valor da sua proposta.

- - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO - Falta de apresentação de
elementos: Presente a informação no 25, datada de 07 do mês em curso, da técnica superior, Sónia

Maria, referente ao assunto versado em título, referindo que desde a entrega das Cartas da REN pela
adjudicatária nenhum outro elemento foi entregue pela firma, apesar de no dia dois do mês anterior
ter sido notificada do parecer emitido pela CCDRN e da Comissão de Acompanhamento- CA -.
------ Informa ainda que se encontra em agendamento a reunião plenária com CA para apreciação da
proposta de solo urbano, dependente no entanto da entrega de vários elementos por parte da adjudicatária, designadamente das cartas da REN em vigor com as alterações, cartas da RAN Bruta, Planta
de Ordenamento e respetiva versão provisória do regulamento, Mapa de Ruído, Planta da Estrutura
Ecológica, Planta de Condicionantes.
------ Esclarece que nesta fase se encontram ultrapassados os respetivos prazos legais para entrega
daqueles elementos reafirmando que é de extrema relevância efetuar a reunião plenária para validação de vários elementos bem como para analisar a proposta de solo urbano pretendida pelo município
e condicionantes de várias cartas temáticas da revisão.
------ Conclui que cabe ao município notificar a adjudicatária para a entrega dos elementos em falta
ou decidir da eventual aplicação de multas previstas no contrato, ou sobre a eventual rescisão contratual.
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------Esclarece neste contexto que até à presente data foram feitos pagamentos na ordem de 40% correspondente a 32 518,50 euros.
------ Face ao teor da informação foi deliberado notificar a firma adjudicatária para apresentar os
elementos em falta sob pena de o município poder vir a ponderar eventuais aplicações de multas e
outras penalidades previstas no contrato.

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

- - EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA: Relatório
extraordinário: Presente a informação n° 20, datada de 31 de janeiro, passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório extraordinário apresentado pela
AGS, apresentando os resultados obtidos nas análises efetuadas à água tratada da ETA e às lamas
desidratadas resultantes do tratamento nessa instalação, que ainda se encontravam abrangidas pelo
plano de controlo analítico do contrato de exploração n. 0 14/2010, justificando que devido à morosidade das mesmas só agora foi possível apresentar os respetivos resultados, referindo não se registar
nada de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em apreço .

---EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA - Defmição de
rotinas, equipamentos, análises de controlo e equipa de exploração: Presente a informação n° 16,
datada do dia 26 do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto,
referente ao assunto em epígrafe, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

- - EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA - Relatório de
exploração do mês de dezembro/2013 efatura n° 5670104731: Presente a informação n° 19, datada
do dia 31 de janeiro 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.

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 ARGOSELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOSELO
E DO PARQUE DE CAMPISMO- Relatório e fatura n°5670104729, do período de 01 a 30 de
dezembro/2013: Presente a informação n° 23, datada do dia 08 do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma A GS, 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 no valor de 3713,18 euros.
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---- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
DUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao mês de dezem-

bro/2013 e fatura n° 5670104730: Analisada a informação técnica n° 22/2014, datada do dia 06 do
mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma A. G.S. , reportando
que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a referir de anormal, foi deliberado por
unanimidade aprovar o relatório em apreço e proceder ao pagamento de referida fatura do valor de
16 162,05 euros.

--- EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO -----------------------------------------------------DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:

---- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi informado o executivo que, no âmbito da delegação das
competências que lhe foram delegadas pela câmara municipal, em reunião ordinária realizada no dia
22 de outubro de 2013, ao abrigo do n. 0 1 do artigo 34. 0 da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, deferiu o seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística:
- Cogumelos do Planalto, Lda. - Construção de um edificio destinado a produção de cogumelos sito ao lote n. 0 ll, do Loteamento Municipal Industrial de Vimioso, 2.3 Fase, foi deliberado por
unanimidade tomar conhecimento.

- - Cogumelos do Planalto, Lda. - Isenção de taxas de licenciamento: Presente a informação n°
16 do Técnico Superior, Manuel Pinto, datada do dia vinte e nove do mês findo, que analisa um pedido da empresa em título, no qual se solicita a isenção de taxas de licenciamento para construção de
um edificio destinado a produção de cogumelos, a edificar no lote n. 0 11 , do Loteamento Municipal
Industrial de Vimioso, 2. 3 Fase, informação que confirma que, efetivamente, nos termos do artigo 8°
do R.M.U.E., se admite, no seu n° 2 , alínea c) a hipótese de a câmara municipal poder isentar de
taxas as empresas do setor privado que se proponham instalar obras de relevância económica, quer
pelo número de postos de trabalho a criar, quer pelo volume do investimento, em situações devidamente fundamentadas.
------- Refere que caso seja concedida a isenção de taxas deve, nos termos da alínea c.2) do n° 2 do
referido artigo, o requerente prestar uma caução a favor do município, igual ao valor que corresponderiam as taxas, a devolver no final da realização das obras.
------ Considerado o teor da informação, a relevância da atividade para a região e considerando que
estão em causa a criação de posto de trabalho, foi deliberado isentar a firma peticionária do pagamento das taxas de licenciamento, nos termos referidos, devendo para o efeito apresentar caução do valor
correspondente às taxas a que estaria sujeita.

- - Porfírio José Lopes Martins -Pedido de certidão de idade de construção de prédio: Presente
um pedido de certidão do munícipe em título sobre a idade de construção do prédio inscrito sob o n°
374 da Matriz Predial Urbana da freguesia de Vilar Seco, sito na Rua da Chapaçal, e analisada a
informação n° 24, datada do dia sete do mês em curso do Técnico Superior, Manuel Miranda Fer-
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reira Pinto, que conclui que, em deslocação ao local, verificou que o prédio em causa possui car terísticas de construção e degradação tudo indicando que a construção é antiga, bastante anterior à data
que o requerente pretende que seja certificada, confirmando que aquele imóvel existe já antes de
1992, antes da aplicação do RGEU na localidade de Vilar Seco.
------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 dito regulamento na freguesia de Vilar Seco.

--PEDIDOS DE APOIO--------------------------------------------------VIII CONCURSO/DESFILE DE CARNAVAL INTERGERACIONAL 2014: Presente a informação n. 0 03/14, datada de seis de fevereiro, da Técnica Superior, Ana Falcão, informando que se vai
realizar o VIII Concurso/Desfile de Carnaval Intergeracional/2014, envolvendo a Câmara Municipal de Vimioso, Agrupamento Vertical de Escolas e Instituições Particulares de Solidariedade Social
do Concelho de Vimioso, a realizar no dia vinte e oito de fevereiro, propondo, assim, atribuir os
seguintes prémios de participação:

- Ensino Pré-escolar - 100, 00 euros (em material escolar);
- 1 o Ciclo, 2° Ciclo e 3 o Ciclo - Uma viagem para cada um dos ciclos;
-Instituição I Lar participante - 500,00 euros para cada Instituição I Lar;
- Oferta de lanche/ convívio.
---- Considerando a importância cultural e recreativa desta atividade e o sucesso verificado em anos
anteriores, foi deliberado por unanimidade patrocinar integralmente o evento.

---- IX EDIÇÃO DO CONCURSO "OS AMIGOS DA FLORESTA": Presente a informação n .0
04/2014, datada do dia sete do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Gonçalo Alves, no
âmbito da realização da 9.3 edição do concurso "Os Amigos da Floresta ", organizado em colaboração com as escolas do concelho, na qual apresenta o mapa de classificação e os prémios a atribuir.
------ Considerando a componente educativa e cultural da referida atividade, foi deliberado por unanimidade aprová-la e atribuir os respetivos prémios, que se traduzirão em material escolar a adquirir
nas livrarias e papelarias do concelho de acordo com a informação em apreciação.

- - I CONCURSO DE POESIA DO CONCELHO DE VIMIOSO: Presente a informação n. 0
06/2014, datada de seis do mês em curso, subscrita pelo Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, Paulo Braz, dando conhecimento da realização do "I Concurso de Poesia do Concelho de Vimioso ", organizado pela Biblioteca Municipal no âmbito das comemorações do dia mundial
da poesia, com o objetivo de promover a literatura e fomentar o gosto pela leitura e pela escrita, foi
deliberado por unanimidade aprovar a atividade e atribuir os respetivos prémios de acordo com a
referida informação.
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------APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E ENSINO SUPERIOR: Presentes os

pedidos de apoio e respetivos processos formulados nos termos do Regulamento Municipal de Apoio
aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, dos estudantes do ensino superior:
-Pedro Filipe Fernandes Oliveira - estudante do 2. 0 ano do Curso de Mestrado em Sistemas de
Informação, do Instituto Politécnico de Bragança;
- Vítor Manuel Fernandes Oliveira - estudante do 3° ano de Mestrado do Curso de Engenharia
Informática, do Instituto Politécnico de Bragança,
foi deliberado por unanimidade atribuir, a partir desta data até ao final do ano letivo, uma bolsa de
estudo igual ao valor da propina, a cada um dos estudantes citados, nos termos do n° 3 do artigo 3°
do referido regulamento, em vigor, a pagar diretamente ao respetivo estabelecimento de ensino.

--- OUTROS-----------------------------------------------------------RS EVENTOS- Beatriz Gomes- Passeio de Automóveis Antigos: Presente o oficio n. 0 06/2014,
datado de 05 de Fevereiro, das associações em epigrafe dando conhecimento da realização de um
Passeio de Automóveis Antigos e Desportivos com passagem por este concelho no dia 02 de março
próximo, foi deliberado por unanimidade aprovar a realização daquele passeio e emitir o respetivo
parecer favorável.

---Não havendo mais nada a deliberar o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião
pelas quinze horas e quinze 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-lhe eficácia imediata, e que esta ata seja assinada por todos os membros intervenientes nesta reunião.
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