CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

ATA N° 01

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia treze do mês de
janeiro do ano dois mil e catorze.
------ Aos treze dias do mês de janeiro 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, António Augusto Torrão Vaz, Licínio Ramos Martins e Heleno da Costa Simões, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido o
Senhor Vereador Amílcar Gonçalves Martins, justificando a sua ausência por motivos de natureza
académica, 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.

-----PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:

----- Pelo Senhor Vice-presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta:
"PROPOSTA
ASSUNTO: Celebração de contratos de prestação de serviços - Autorização genérica para dispensa
de parecer prévio da Câmara Municipal - Artigo 73. 0 da Lei n. o 83-C/2013, de 31 de dezembro.

Considerando que:
A Lei n. o 83 -C/20 13, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de
2014, veio introduzir um conjunto de medidas com vista a reduzir os encargos do Estado e das entidades públicas em geral.
Aí se consagrou, no n. o 4 do artigo 73 ~ que carece de parecer prévio vinculativo do membro
do Governo responsável pela área das finanças, nos termos e segundo a tramitação a regular por
portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a renovação de contratos de aquisição
de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n. o 12 - A/2008, de 27
de fevereiro e pelo Decreto-Lei n. 0 47/2013 de 5 de abril, alterada pela Lei n. o 6612013 de 27 de
agosto. independentemente da natureza da contraparte, designadamente no que respeita a:
a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença;
b) Contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica.
No n. o 11 do mesmo artigo estatuiu-se que "Nas autarquias locais, o parecer previsto no n. o 4
é da competência do órgão executivo e depende da ver(ficação dos requisitos previstos nas alíneas a)
e c) do número quinto, bem como da alínea b) do mesmo número com as devidas adaptações, sendo
os seus termos e tramitação regulados pela portaria referida no n. 0 1 do artigo 6. o do Decreto -Lei
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n. o 20912009, de 3 de setembro. alterado pela Lei n. o 3- B/2010, de 28 de Abril e Lei 66/2012, de 31
de dezembro".
Ao nível da Administração Central Estado, foi publicada no Diário da República de dia 17 de
·aneiro a Portaria n. o 1612013, que regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das .finanças e da Administração Pública,
previsto no n. o 4 do artigo 73. o da Lei n. o 83-C/2013, de 31 de Dezembro, e nos n°s 4 e 5 do artigo
35. o da Lei n. o 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.
Continua a não estar publicada a portaria a que
se refere o n. o 11 do artigo 73. o da Lei n. o 83-C/20 13, de 31 de dezembro, o que faz com que para a
Administração Local não exista regulamentação quanto aos termos e tramitação do parecer prévio
vinculativo, previsto nos n./s 4. o e 11. 0 , do artigo 73. o da Lei n. o 83 -C/20 13, de 31 de dezembro.
Não obstante, ainda não ter sido publicada a portaria especifica para as autarquias locais,
considera-se que será conveniente recolher o parecer prévio vinculativo, não só para as renovações
dos contratos de prestações de serviços mas também para os novos contratos, independentemente de
não existir ainda a referida portaria aplicável à administração local.
No âmbito do Município de Vimioso deve garantir-se que são criados instrumentos destinados a assegurar e_ficiência e e_ficácia na gestão em matéria de contratação pública, o que se não conseguirá sem que, entre outras medidas, à semelhança do que sucedeu para a Administração Central
com a Portaria n. o 1612013, de 17 de janeiro, se estabeleça uma autorização genérica para e_feitos de
parecer prévio vinculativo.
Tal autorização genérica, não deixando de ter tratamento uniforme com o estabelecido para
a Administração Central, deverá refletir a realidade municipal, desde logo no atinente ao universo
de contratação necessária para o assegurar do normal funcionamento dos serviços, bem como ao
cumprimento das metas consagradas em Orçamento e Plano para 2014, muito em e!>pecial as que
envolvam financiamento alheio.
Assim, e apesar das dúvidas que persistem, nomeadamente no que tem a ver com a falta da
publicação da Portaria e à cautela sobre a legalidade da despesa, e as consequências que daí podem
advir, a nulidade de todos os contratos de aquisição de serviços, quer celebrados, quer renovados
em 2014, que a poderem ser nulos os pagamentos que daí resultariam, seriam considerados ilícitos
Proponho que, em face do exposto, e ao abrigo das disposições legais supra citadas, o Executivo
Municipal delibere:

1. Para efeitos do previsto no n. o 4 do artigo 73. o da Lei n. o 83-C/2013, de 31 de dezembro e nos n°s
4 e 5 do artigo 35. o da Lei n. o 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n. o 47/2013 de
05 de Abril, alterado pela Lei 661203 de 27 de Agosto, emitir parecer prévio genérico favorável à
celebração e renovação de contratos de prestação de serviços, sempre que a adjudicação ocorra
nos termos do disposto na alínea a) do n. o I ou no n. o 4 do artigo 20. o do Código dos Contratos
Públicos, ou ainda nos termos do previsto no artigo 128. o do mesmo diploma legal, desde que o
valor do contrato seja igual ou inferior a 5. 000, 00€, sem IVA.
2. O regime previsto na presente deliberação aplica-se a todos os contratos de prestação de serviços
que, por via de celebração ou renovação, produzam e_feitos a partir de I de Janeiro de 2014.
Vimioso, 02 de Janeiro de 2014.
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O Vice-presidente da Câmara,
António Augusto Torrão Vaz "
------Foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.

------ORDEM DO DIA
------~JfJrl/rt~Af() Jljf}\Tff}\T~~"~ ------------------------------------------------------------------------------------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014:
------ MODIFICAÇÃO No 1 - ALTERAÇÃO N° 1: Presente a modificação/alteração em epígrafe, no
valor total de 18 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la.

------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013:
------MODIFICAÇÃO W 1 -ALTERAÇÃO N° 1: Presente a modificação/alteração em epígrafe no
valor total de 3000,00 euros, correspondendo a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade
aprová-la.

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do passado dia dez, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de
899 076,46 euros.

------ LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA DO ANO 2013 PARA CÁLCULO DE FUNDOS DISPONÍVEIS: Presente a
informação n° 02/DF, datada do dia 02 do mês conente, assinada pela responsável, Solange Delgado,
informando que a Lei n° 8/2012, de 21/02, LCPA, enumera na alínea f) do seu artigo 3. 0 as verbas
consideradas para determinação dos fw1dos disponíveis consideradas para o período de três meses,
determinando que os fundos disponíveis são as verbas disponíveis a muito curto prazo, quando aplicável e desde que não tenham sido comprometidos ou gastos.

------No mesmo contexto, refere que a alínea a) do n° 3 do artigo 5. 0 do Decreto-Lei n° 127/20 12, de
21 /06, detetmina que integram ainda os fundos disponíveis, os saldos transitados do ano anterior cuja
utilização tenha sido autorizada nos termos da legislação em vigor. E, no que se refere à utilização do
saldo de gerência dos fundos disponíveis, o entendimento da DGAL constante do manual de apoio à
aplicação LCPA, para administração local é de que o saldo de gerência de operações orçamentais do
ano anterior pode ser utilizado para cálculo dos .fundos disponíveis, ao abrigo do previsto na alínea
a) do n° 3 do artigo 5o do D.L. 12712012, e tendo em conta a espec~(icidade no que se refere à utilização na administração local, encontrando-se esta receita disponível para utilização a muito curto
prazo, sendo esta utilização muito distinta da integração do saldo de gerência no orçamento que
ocorre após aprovação de contas.
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------ Complernentannente, interpretando o POCAL- Plano Oficial de Contabilidade das Autarquia
Locais, este determina que .. na classe O registam-se apenas os movimentos corre~JJOndente à aprovação do orçamento, às mod~ficações introduzidas. designadamente a utilização de saldo de gerência, depois de devidamente aprovado o mapa ':fluxos de caixa" da gerência anterior"
------ Conclui, assim, que do entendimento da DGAL com o determinado pelo POCAL, que a utilização do Saldo de Gerência no cálculo dos Fundos Disponíveis de janeiro deverá ser precedida da
aprovação, pelo órgão executivo, do mapa de fluxos de caixa onde se encontra expresso o saldo de
gerência de operações orçamentais no montante de 844.75 I ,91 Euros. E, que sendo o mapa de fluxos
de caixa um documento que faz parte integrante dos documentos de prestação de contas, compete à
Câmara Municipal nos termos da alínea i) do n° 1 do rutigo 33° da Lei no 75/2013, de 12/09, a sua
aprovação e submissão à apreciação e votação do órgão deliberativo, a Assembleia Municipal.
------ Assim, propõe que se autorize a utilização do saldo de gerência do ano 2013 do valor referido
para o cálculo dos fundos disponíveis do mês em curso.
------ Ponderado o teor da informação em apreço e a base legal em que a mesma se fundamenta, foi
deliberado por unanimidade autorizar a utilização do saldo de gerência do ano anterior do valor referido para cálculo dos fundos disponíveis do mês em curso.

------ LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO- AUMENTO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Presente a informação n° 03/DF, datada do dia 02 do mês corren-

te, assinada pela responsável, Solange Delgado através da qual informa que nos termos do artigo 4°
âmbito da LCPA e n° 2 do artigo 6° do Decreto-Lei n° 127/2012, de 21 de junho, a Câmara Municipal pode, a titulo excepcional, acrescer aos fundos disponíveis outro montante desde que o mesmo
seja cobrado ou recebido dentro do período compreendido entre a data do compromisso e a data em
que se verifique a obrigação de efetuar o último pagrunento relativo a esse compromisso.
------ Tendo em consideração que durante o ano 2013 o município celebrou três contratos de financiamento com o Programa Operacional Regional do Norte (O.N.2), cujo FEDER ascende a 984
301,12 euros e que esta câmara deu autorização para se proceder a três aumentos temporários dos
fundos disponíveis, por antecipação de verbas dos contratos de financiamento aprovados, de acordo
com o cronograma físico e financeiro previsto para cada obra e que as três obras registarrun atrasos
na sua execução física, o que conduziu a atrasos na respetiva execução financeira, obrigando a que
em 2013 o montante executado fosse muito inferior ao requisitado e que o montante a requisitar para
cada obra fosse muito superior ao previsto.
----- Face ao exposto, solicita autorização para se proceder a um aumento temporário dos fundos disponíveis no mês de janeiro de 2014, no montante de 935 154,19 euros de modo a refletir a realidade
da execução de cada uma das obras.
-----Analisada a presente informação e em concordância com a mesma, foi deliberado por unanimidade autorizar o referido aumento de fundos disponíveis.
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------CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANEIO: Presente a infmmação n.
001/DF, de 02/01 /2014, subscrita pela Chefe da Divisão Financeira, Solange Delgado, infom1ando
sobre a necessidade de constituir o fundo de maneio no valor de 9960,00 euros, para o ano de 2014,
da sua forma legal e normas de procedimento a respeitar, foi deliberado por unanimidade aprovar a
sua constituição, de acordo com o expresso na citada infom1ação e nomear responsável do mesmo a
subscritora da mesma e, na sua ausência, os Técnicos Superiores, António Emílio Martins ou Lídia
Cristina Rodrigues Diz Martins.

------EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS--------------------------------------------------------------------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 3 de trabalhos normais, datado de 02/0112014, no valor de 19 718,79 euros,
foi deliberado por unanimidade aprová-lo.

------ MINUTAS DE CONTRATOS:

------ Presente a minuta do contrato de:
-Reconversão de Imóveis no Concelho- Beneficiação do Balneário Termal da Terronha em
Vimioso,
foi deliberado por unanimidade aprová-la.

------ A QUISIÇÃO DE BENS E SER VIÇOS -----------------------------------------------------------------------PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO- ALUGUER DE
FOTOCOPIADORAS: Presente a informação n° 01 /2014, datada do dia 10 do mês em curso, doresponsável da Divisão de Informática e Sistemas, Paulo Fernandes João, informando que possuindo o
município duas fotocopiadoras multifunções de marca Kónica Mino/ta ao abrigo de um contrato de
manutenção celebrado com a empresa Nordestecópia, Lda, contrato este cancelado no mês findo por
falta de manutenção da referida firma, tomou-se necessário por este motivo recorrer, com urgência, à
referida marca, que indicasse outro representante que garantisse a manutenção das aludidas fotocopiadoras, tendo, neste contexto, a Kónica Mino/ta Business Solutions Portugal, Unipessoal, Lda,
proposto um contrato de manutenção/aluguer pelo período de meio ano, no valor de 710,00 euros.

------ Esclarece neste sentido que o procedimento legal, considerado mais ágil em tennos de CCP,
para a posterior resolução de pagamento seja o regime simplificado de ajuste direto que poderá aplicar-se, cumpridas que sejam as condicionantes legais, posto que não se estaria a ultrapassar o montantes de 5000,00 euros estipulado como limite para aquele procedimento.
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------ Complementarmente informa que, em sua opinião, não está sujeito no disposto dos n° 1 e 4 do
artigo 73° do O.E./2014 (Lei n° 83-C/2013, de 31/12) porque aquele serviço assume um caráter acessório da disponibilização de um bem, conforme alínea a) do no 7 do artigo 73°, em termos de CCP:

-poderá ter a class(ficação 50313200 serviço e manutenção e aluguer de fotocopiadoras:
- terá a duração de meio ano;
- deverá ser cabimentada, e assegurado o cumprimento da lei dos compromissos, pelos
serviços de contabilidade;
- no que re:,peita à observância do regime legal de aquisição de serviços, o Código dos Contratos Públicos, refira-se que em prestações de serviços similares, quem tem competência
legal para contratar, tem optado pelo regime simpl(ficado de ajuste direto. Se, se mantiver
essa opção no procedimento vertente, o como acima se referiu, no ponto 8, haverá que
atender aos procedimentos constantes do CCP, nomeadamente à tramitação a que se refere
o artigo 128° daquele diploma legal, com especial atenção para o preço contratual, que não
poderá ser superior a 5000,00 euros, para a adjudicação que pode ser feita pelo órgão
competente para a decisão de contratar, diretarnente sobre uma fàtura ou um documento
equivalente apresentado pela entidade convidada e para o fato de que à decisão de adjudicação terá que estar su~jacente a decisão de contratar e a decisão de escolha do ajuste
direto nos termos do di:,posto na alínea a) do n°] do artigo 20~
------Ponderado o teor da informação em análise e em sua conformidade foi deliberado por unanimidade optar pelo regime simplificado do ajuste direto tendo em conta o valor da aquisição e a natureza
dos serviços em causa.

------ AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÀS APLICAÇÕES SIGMA -SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE
VIMIOSO (2014): Presente a informação 002/DIS, datada do dia dez do mês em curso, subscrita pelo
Chefe da Divisão de Informática e Sistemas, Paulo Fernandes João, infmmando que tendo terminado, no passado dia 31 de dezembro do ano findo, o contrato de manutenção das aplicações em título
referente ao ano findo, torna-se necessário celebrar novo contrato para o resto do ano 2014.

------ Neste sentido informa ainda que, estimando-se que esta contratação seja do valor de 11 456,51
euros, sugere que se adote o procedimento de ajuste direto de acordo com os artigos 112° a 127° do
Decreto-Lei n° 18/2008, devendo para o efeito convidar a empresa Medidata.Net por ser a única que
comercializa o software existente nesta câmara, e que presta todos os serviços de manutenção a este
associados.
------ Neste contexto informa complementarmente relativamente à eventual emissão de parecer genérico à celebração do contrato previsto no disposto do artigo 73° da Lei no 83-C/2013, de 31112, que se
entende, segundo parecer jurídico que anexa, não ser aplicável ao caso em apreço o disposto do referido artigo, não estando, consequentemente, esta contratação sujeita à emissão de parecer prévio
vinculativo.
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------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÀS APLICAÇÕES SIGMA -SISTEMA
INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO (2014)- Aber-

tura de Procedimento de Ajuste Direto: Presentes, no mesmo contexto, o convite, o programa do
procedimento e o caderno de encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para
estes efeitos se estima em 11 146,51 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 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 no 278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-B/201 O, de 27 de abril, e Decretos-Lei n°
131/201O, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito a firma MEDIDATA.NET - Sistemas de Informação para Autarquia, SA., com sede no P011o.
------ As propostas deverão ser apresentadas na platafom1a eletrónica de contratação pública vortalGOV, no sítio govpt. voltal.biz, até às 18 h e 00 mn do dia 05 do mês de fevereiro do ano em
curso.
------O procedimento será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição:
-Presidente: Paulo Fernandes João, Chefe da Divisão de Informática e Sistemas, desta

Câmara Municipal;
- Vogais Efetivos: Mário da Assunção Marcos Moscoso, Técnico de Informática, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Vitor Filipe Afonso
Ventura, Chefe da Divisão de Ambiente e Transp011es, ambos desta câmara
municipal.
- Vogais Suplentes: António Emílio Martins, e Lídia Cristina Rodrigues Diz Martins, Técnicos Superiores, ambos desta câmara municipal.

------ CAUÇÕES:
------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ETA DO RIO ANGUEIRA - CONTRATO N.o
14/2010- Pedido de Libertação de Caução: Presente a inf01mação n° 02, datada de 02 do corrente

mês, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao pedido de libertação de caução, referindo que embora o contrato já tenha terminado a 30/ 11/2013 e a prestação do
serviço tenha decorrido sem anomalias, falta ainda regularizar a revisão de preços referente ao
segundo semestre de 2013, revisão esta obrigatória pelo que a caução só deverá ser libertada após a
aprovação da revisão de preços prevista no contrato.
----- Analisada a referida informação e em concordância com a mesma foi deliberado por unanimidade não libertar a caução em causa.

------REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO COM
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E GARANTIA DE RESULTADOS PELO ADJUDICATÁRIO DE UMA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO RIO ANGUEIRA-

Liberação parcial de caução: Presente o auto de vistoria da obra em epígrafe, datado do dia sete do
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mês em curso, do qual consta que, verificados os trabalhos pela respetiva comissão constituída por
representantes desta câmara municipal e pelo representante do empreiteiro, a firma SEM - Sociedade
de Empreitadas do Marco, Lda., concluindo que os trabalhos se encontram executados e sem defeitos aparentes, tendo a adjudicatária dos serviços de exploração da ETA declarado que esta tem estado
a funcionar regulmmente, concluindo que se verifica que decorreram dois anos sobre o auto de receção provisória desta obra, estando, assim, reunidas as condições previstas no artigo 3.0 do DecretoLei n. 0 190/2012, de 22 de agosto, para se liberar 60% do valor da caução prestada no âmbito de
execução desta, tendo oconido a liberação de 30% da caução correspondente ao primeiro ano, sendo
de libertar o correspondente a 30% correspondente ao 2° ano.
------Face ao teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-lo e proceder à liberação
parcial da caução, nos termos nela referidos.

CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS--------------------------------------------------------RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS
CONTADORES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21
de novembro a 20 de dezembro de 2013 e respetiva fatora no valor de € 3747,37: Presente a informação n° 11, datada de 08 do conente mês, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira
Pinto, referente ao relatório em epigrafe, 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
90,08%, sendo este valor abaixo dos níveis de cobrança efetuado em meses anteriores, foi deliberado
por unanimidade aprovar este relatório e proceder ao pagamento da fatura relativa ao período em
apreço e ainda alertar a prestadora do serviço para tentar melhorar os níveis de cobrança.

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração do mês de
novembro 2013 e fatora no 5670104472 no valor de 15 197,38 euros: Presente a informação n° 10,
datada de 08 do mês em curso, do 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 anmmal, foi deliberado
por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura.

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao mês de novembro/2013 e fatora n° 5670104474: Analisada a informação técnica no 07/201 4, datada do dia 06 do
mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Peneira 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 pagmnento de referida fatura do valor de
16 162,05 euros.
------EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ETA DO RIO ANGUEIRA: Relatório de
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Exploração do mês de novembro/2013 e fatut·a n° 5670104477: Presente a informação n° 08, datada de
07 do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda FeiTeira Pinto, referente ao
relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a finna 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, ETAR COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, ETAR
CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOSELO E DO
PARQUE DE CAMPISMO - Contrato n° 15/2013- Relatório e fatora n°5670104473, do período de
01 a 30 de novembro/2013: Presente a informação n° 09, 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 AGS, reportando que o serviço foi prestado
com regularidade, nada havendo a relevar de anonnal, foi deliberado por unanimidade aprovar os
serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 3713,18 euros.

------ ED/FICA ÇÃO 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 os seguintes pedidos de licenciamentos de operação urbanística:
- Altina Ramos & Irmãos, Lda. - Construção de um edifício destinado a padaria, sito no lote
n. 0 4 - La fase, no Loteamento Industrial de Vimioso;
- Marta de Jesus Afonso Granado Pinto - Demolição/construção de um edifício destinado a
habitação, sita no Bairro Vale dos Pereiros, em Algoso,
foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

------ PEDIDOS DE A POIO ----------------------------------------------------------------------------------------PARCERIAS:
------ PALOMBAR- Campo de Trabalho Internacional - Pedido de declaração de parceria: Presente uma declaração modelo da entidade em título versando sobre a aceitação de parceria por parte
desta câmara municipal tendo em vista a recuperação de dois pombais tradicionais no âmbito da
Valorização do Património Arquitetónico e Cultural no concelho de Vimioso, ação constante do Plano de Atividades para o ano em curso, foi deliberado por unanimidade conceder o apoio logístico
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estimado num valor financeiro de 1360,00 euros, como referido no documento e emitir a respetiva
declaração de parceria.

------

()lf]r}l()~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ TRANSPORTE DE OUTRAS PESSOAS NOS CIRCUITOS ESPECIAIS - Ano Letivo
2013/2014 - Aprovação do preço dos bilhetes: Presente a informação n. 0 06, datada de 07 do mês
corrente, do Técnico Superior, António Emílio Martins, informando que o Instituto da Mobilidade e
dos Transportes Terrestres, I. P., autorizou o transporte de pessoas, não alunos, nos circuitos especiais de transpoties escolares n. 0 S 2, 3 e 5 e que, nos termos do n. 0 3 do artigo 16.0 do Decreto-Lei 11. 0
239/84, de 05/09, essas pessoas transpot1adas pagarão o preço do bilhete correspondente ao valor do
preço em vigor nas carreiras não automatizadas do serviço público, cujo valor se encontra definido
no Despacho n. 0 213/2014, publicado na II Série do Diário da Republica de 07/01/20 14, foi deliberado por unanimidade aprovar os referidos preços.

------ E, não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião
pelas dezasseis horas e cinco 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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