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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO ~ 

-- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia trinta do mês de 
dezembro do ano dois mil e treze. 

--Aos trinta dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, pelas dez horas e trinta minutos, na 
sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António 
Jorge Fidalgo Martins, António Augusto Torrão Vaz e Licínio Ramos Martins, respetivamente Presi
dente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido os Senhores Verea
dores Amílcar Gonçalves Martins e Heleno da Costa Simões, tendo este último alegado motivos pro
fissionais para justificar a sua ausência, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe da Divisão 
Administrativa, teve lugar a reunião referida. 

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

---MEMBROS DO ÓRGÃO----------------------------------

--FÉRIAS: O Sr. Presidente da Câmara informou que nos dias 2 e 3 se janeiro, do próximo ano 
estará de férias. 

--ORDEM DO DIA 

--SITUAÇÃO FINANCEIRA--

--PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

--MODIFICAÇÃO No 26- ALTERAÇÃO N° 19: Presente a modificação/alteração em epígrafe, no 
valor total de 18 580,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

--ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 

--MODIFICAÇÃO No 26- ALTERAÇÃO N° 21: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor total de 18 830,00 euros, correspondendo a despesas correntes, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

--RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do pas
sado dia vinte e sete, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 071 
691 ,41 euros. 
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--EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS-------------------------

-- RECONVERSÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO - BENEFICIAÇÃO DO BALNEÁRIO 
TERMAL DA TERRONHA -Adjudicação: Presentes o projeto de decisão datado do dia vinte e sete 
do mês de novembro, elaborado nos termos do artigo 125° do D. L. 18/2008, de 29 de janeiro, pelo 
júri do procedimento nomeado para o efeito, o qual conclui que tendo sido analisada a única proposta 
apresentada no âmbito deste procedimento de ajuste direto, do concorrente convidado, Manuel Fer
nandes Freitas, Lda, do valor de 149 749,00 euros, valor a que acresce IV A, sendo, assim, de acor
do com os critérios definidos, a única classificada. 

-- Ponderado o teor do projeto de decisão analisado, foi deliberado por unanimidade, e em con
formidade com este, adjudicar à firma citada, pelo valor referido. 

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

-Arranjos Urbanísticos no Concelho - Largo do Fundo de Santulhão -Auto de medição 
n .0 8 de trabalhos normais, datado de 23/12/2013, no valor de 9636,88 euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

--AUTOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA: 

--CONSTRUÇÃO DE ETAR's EM CAÇARELHOS - CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO- Receção 
definitiva- reparação de deficiências: Tendo, na sequência de deliberação tomada na reunião anterior, 
relativa ao assunto versado em título, sido notificada a D~ Cláudia Soares, na qualidade de Adminis
tradora da Insolvência, da firma construtora da obra referida, a firma Cisdouro, S. A., para se pronun
ciar quanto à realização das deficiências apontadas no âmbito da receção definitiva desta obra, e 
decorrido o prazo concedido sem que a citada administradora se pronunciasse, foi deliberado tomar 
conhecimento deste facto e promover a realização dos trabalhos identificados como deficientes por 
conta das garantias desta obra, restituindo o restante à massa falida da firma insolvente. 

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

-- MINUTAS DE CONTRATOS: 

-- Presente a minuta do contrato de: 
- Aquisição de Serviços e Bens para Higienização das Instalações Técnicas de .Água 

Mineral do Balneário Termal da Terronha de Vimioso, 

foi deliberado por unanimidade aprová-la. 
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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 outubro a 20 de novembro de 2013: Presente a informação n° 174, datada de 17 do corrente mês, 
subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, 
emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma A. G.S., reportando a normal prestação de ser
viço que se cifrou numa taxa efetiva de cobranças na ordem de 91 ,27%, correspondente ao pagamen
to que contabiliza no valor de 3747,48 euros, foi deliberado por unanimidade aprovar este relatório e 
proceder ao pagamento da fatura relativa ao período em apreço. 

--- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO- Relatório de exploração do mês de outu
bro 2013 e fatura n° 5670104288 no valor de 15 197,38 euros: Presente a informação n° 173, data
da de 17 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relató
rio de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma AGS, reportando que 
o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por una
nimidade 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 no 15/2013- Relatório e fatura n°5670104289, do período de 
01 a 30 de outubro/2013: Presente a informação n° 170, datada de 16 do mês em curso, subscrita 
pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epí
grafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma AGS, reportando que o serviço foi prestado 
com regularidade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar os 
serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 3 713, I 8 euros. 

-- SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - Fatura n° 37112013, refe
rente ao mês de novembro de 2013 no valor de 19 919,10 euros: Analisada a informação n° 500, 
datada de 23 de dezembro, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, e pelo 
Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, referente à forma de prestação de serviços de limpeza 
de arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela 
Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano, reportando a forma de presta
ção destes serviços respeitantes ao período faturado e as diversas discrepâncias entre os serviços efe
tivamente executados e a faturação apresentada, a qual se traduz numa faturação a mais nos seguintes 
itens: 

1- Remoção de R.S. U CM Vimioso - 428,50 euros; 
6.5- Lavagem de arruamentos - 390,29 euros; 
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6.8- Lavagem de papeleiras - 166,88 euros, 

foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora do serviço 
do teor da informação analisada e da discrepância apurada. 

--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, defe
riu o seguinte licenciamento de operação urbanística: 

-Manuel Miranda Ferreira Pinto- Demolição/construção de um edifício destinado a garagem 
e arrumos, sita na rua Conselheiro José d'Alpoim, n.0 9, em Vimioso; 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

--PATRIMÓNIO MUNICIPAL----------------------------

-- LOTEAMENTO MUNICIPAL INDUSTRIAL DE VIMIOSO - 2.a FASE -Lote 8: Presente um 
pedido, datado de seis do mês em curso, da Palombar, Associação de Conservação da Natureza e do 
Património Rural, solicitando que lhe seja cedido um lote da zona industrial para instalação de um 
viveiro de árvores autóctones a legalizar junto do ICNF e de um armazém de apoio a esta atividade, 
foi deliberado por unanimidade nos termos do Regulamento de Venda do Loteamento Industrial de 
Vimioso, em vigor reservar-lhe o Lote 8 do Loteamento Municipal Industrial de Vimioso - 2. a Fase. 

--E, não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas doze 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 assina-
da por todos os membros intervenientes nesta reunião. ) 
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