
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATAN° 25 

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

--- Aos dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, pelas catorze horas, na sala de reu
niões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os Senhores António Jorge Fidal
go Martins, António Augusto Torrão Vaz e Licínio Ramos Martins, respetivamente Presidente e 
Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido os Senhores Vereadores 
Amílcar Gonçalves Martins, por motivo de doença, e Heleno da Costa Simões, 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 DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

--FEIRA DE ARTES E OFÍCIOS - 2014: Pelo Sr. Presidente foi informado que este ano o 
município irá assumir diretamente a organização da Feira de Artes e Oficias, evento que terá lugar 
nos próximos dias 20, 21, 22 do mês em curso e, consecutivamente, assume as respetivas despesas. 

------Neste sentido, irá apresentar, na próxima reunião deste órgão, a previsão de todas as despesas. 

---ORDEM DO DIA 

----SITUAÇÃO FINANCEIRA--

---RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do dia 
vinte e nove do mês findo, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
1 085 152,72 euros. 

-- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

-- MODIFICAÇÃO N° 24- ALTERAÇÃO N° 17: Presente a modificação/alteração em epígrafe, 
no valor total de 31 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

---ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 
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----- MODIFICAÇÃO No 24 - ALTERAÇÃO N° 19 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 69 400,00 euros, correspondendo 54 400,00 
euros a despesas correntes e 15 000,00 euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

------EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS------------------------------

--AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E BENS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
TÉCNICAS DE ÁGUA MINERAL DO BALNEÁRIO TERMAL DA TERRONHA DE VIMIOSO
Adjudicação: Presentes o projeto de decisão datado do dia vinte e nove do mês findo, elaborado nos 
termos do artigo 125° do D. L. 18/2008, de 29 de janeiro, da autoria do júri do procedimento nomea
do para o efeito, o qual refere que tendo sido analisada a única proposta apresentada no âmbito deste 
procedimento de ajuste direto, a da única firma convidada, a TWISTOP - Serviços de Engenharia e 
Equipamentos Industriais, S.A., do valor de 39 214,00 Euros, valor a que acresce IVA, inferior ao 
preço base estimado para a empreitada, esta é a proposta economicamente mais vantajosa de acordo 
com os critérios definidos e, como tal, a 1 a classificada, pelo que poderá ver confirmada a adjudica
ção. 

------ Ponderado o teor do projeto de decisão analisado, foi deliberado por unanimidade, em confor
midade com este, adjudicar à firma citada, pelo valor da sua proposta. 

--AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e medi
ção de trabalhos referentes às seguintes obras: 

-Parque Ibérico da Natureza e Aventura - Portas de Serapicos/Edifício de Receção e 
Encaminhamento- Auto de medição n.0 1 de trabalhos normais, datado de 27/11/2013, no 
valor de 10 614,80 euros; 

--Centro Interpretativo das Minas de Argozelo - Auto de medição n.0 2 de trabalhos 
normais, datado de 29/11/2013, no valor de 26 350,40 euros. 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

--AUTOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA: 

-- CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS E CAMPO DE FEIRA EM VIMIOSO: Presente 
o auto de vistoria para receção da obra em título, datado do dia vinte de novembro do ano em curso, 
da respetiva comissão constituída para o efeito, auto que conclui que, após o exame de todos os traba
lhos da obra realizado na presença dos representantes do empreiteiro, a firma Sá Machado & Filhos, 
S.A., conclui que esta se encontra em condições de ser recebida definitivamente. 
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------ Ponderado o teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-lo, procedendo 
nesta sequência à libertação das respetivas garantias da obra. 

---REMODELAÇÃO DE OUTRAS ETAR's- SEGUNDA PARTE/BACIA HIDROGRÁFICA DO 
ANGUEIRA - CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO: Presente o auto de vistoria para receção da obra em 
título, datada do dia vinte e nove de novembro do ano em curso, da respetiva comissão constituída 
para o efeito, para o qual foi notificada a estar presente a D~ Cláudia Soares, na qualidade de Admi
nistradora da Insolvência, da firma construtora, a firma Cisdouro, S.A., que não se apresentou, auto 
que conclui que, após inspeção geral aos trabalhos da empreitada, ao nível das infraestruturas enter
radas, estas têm estado em funcionamento regular pelo que se consideram ser de aceitar. 

------Porém, no que respeita às partes superficiais ou áreas da obra, existem partes que não estão em 
condições de ser aceites, nomeadamente o estado dos muros e alguns elementos das ETAR's. 

------Neste sentido conclui, o auto em apreço, que as deficiências necessitam de ser reparadas, para o 
que julga aceitável a concessão de um prazo de trinta dias. 

------Ponderado o teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-lo e, nesta sequên
cia, promover a elaboração do auto de medição dos defeitos e notificar a administradora da insolvên
cia do teor desta deliberação, concedendo-lhe o prazo de cinco dias para se pronunciar quanto à exe
cução dos trabalhos. 

------ Ainda, neste contexto, tendo em conta que, para garantia da boa execução daquela obra, para 
além da caução prestada em sede de contratualização, se encontra cativo nos cofres do município um 
reforço de caução em dinheiro no valor de 5510,05 euros, foi ainda deliberado por unanimidade man
ter cativas aquelas garantias até à realização dos trabalhos de reparação das deficiências aludidas. 

---AMPLIAÇÃO I REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO- FASE A 
SEPARAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DOMÉSTICAS NA RUA DA CALÇADA EM VIMIOSO: 
Presente o auto de vistoria para receção da obra em título, datada do dia vinte e nove de novembro do 
ano em curso, da respetiva comissão constituída para o efeito, ato para o qual foi notificada para estar 
presente a D~ Cláudia Soares, na qualidade de Administradora da Insolvência, da firma construtora, 
a firma Cisdouro, S.A., que não se apresentou, concluindo aquele auto que, após inspeção geral aos 
trabalhos da empreitada, se consta que ao nível das infraestruturas enterradas as mesmas têm estado 
em funcionamento regular pelo que se consideram ser de aceitar. Porém, no que respeita à reposição 
de pavimentos em calçada a cubos existem partes que não estão em condições de ser aceites, bem 
como algumas tampas das caixas de visitas e grelhas de sumidouros que carecem de acerto às cotas 
dos pavimentos. 

------Neste sentido conclui o auto em apreço que as deficiências necessitam de ser reparadas, para o 
que julga aceitável a concessão de um prazo de quinze dias para este efeito. 

------ Ponderado o teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-lo, e nesta sequên
cia promover a elaboração do auto de medição dos defeitos e notificar a administradora da insolvên-
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cia do teor desta deliberação, para, no prazo de cinco dias, se pronunciar quanto à execução dos tra
balhos. 

-----No mesmo sentido, tendo em conta que para garantia da boa execução daquela obra, para além 
da caução prestada em sede de contratualização, se encontra cativo nos cofres do município um 
reforço de caução em dinheiro no valor de 1234,00 euros, foi ainda deliberado por unanimidade 
manter cativas aquelas garantias até a realização dos trabalhos de reparação das deficiências aludidas. 

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

---EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ETA DO RIO ANGUEIRA: Relatório de Explo
•·ação do mês de outubro/2013 e fatora no 5670104291: Presente a informação n° 166, datada de 27 de 
novembro, 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 apro
var os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura. 

-- SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatora no 338/2013, refe
rente ao mês de outubro de 2013 no valor de 24 477,75 euros: Analisada a informação n° 465, 
datada de 18 de novembro, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, e pelo Fiscal Muni
cipal, José Manuel Alves Ventura, referente à forma de prestação de serviços de limpeza de arrua
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 exe
cutados e a faturação apresentada, discrepância que se traduz numa faturação a mais no seguinte 
item: 

1- Remoção de R. S. U CM Vimioso - 162, 72 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. 

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

--LOTEAMENTO MUNICIPAL INDUSTRIAL DE VIMIOSO- 2.a FASE- Lote 22: Presente o 
requerimento datado de vinte e oito do mês de agosto do ano em curso, do Sr. Carlos Jorge da 
Cunha Lopes, solicitando que lhe seja vendido o Lote n. o 22 do Loteamento Municipal Industrial de 
Vimioso - 2. a Fase, prédio inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia de Vimioso, sob o Artigo 
n.0 1723, com a área de 3000 m2, que confronta a norte com Lote 21, a sul com Lote 23, a nascente 
com Rua A, e a Poente com Município de Vimioso, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Vimioso sob o n.0 1309, a fim de instalar a sua atividade; estuques, pinturas e carpintarias, prevendo 
a criação de dois postos de trabalho, foi deliberado por unanimidade, nos termos do Regulamento de 
Venda do Loteamento Industrial de Vimioso, em vigor, reservar para o requerente aquele lote pelo 
preço de 30,00 euros. 
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--AÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------

----- APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR: 

--- 1 - Ensino superior - Presentes os respetivos pedidos de apoio formulados nos termos do 
Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, dos estu
dantes do ensino superior: 

- Tânia Xavier Lourenço, estudante do 1 o ano do curso de Fitofarmácia e Plantas Aromáticas 
e Medicinais no IPB, foi deliberado nos termos do n°3 do artigo 3° do referido regulamento conceder 
o apoio para pagamento das propinas, a pagar diretamente ao respetivo estabelecimento de ensino. 

----- Considerando, porém, que o ano letivo já se iniciou e que alguns dos estudantes já procederam 
ao pagamento de propinas no ato da matrícula, foi ainda deliberado restituí-las a esta se provar já o 
ter feito. 

--- 2 - Ensino secundário - Presentes, também, os respetivos pedidos de apoio formulados nos 
termos do mesmo regulamento, dos seguintes estudantes do ensino secundário: 

-Daniel Ramos Fernandes, estudante do Ensino Secundário da Escola Miguel Torga, em 
Bragança; 

- Armandino Bartolomeu, estudante do 12° ano do Agrupamento de Escolas de Miranda do 
Douro; 

-Tânia Rodrigues Vaqueiro, estudante do 11° do ensino profissional, do curso de Técnico 
Auxiliar de Saúde da Escola Emídio Garcia, em Bragança, 

foi deliberado, nos termos do regulamento, conceder um apoio individual do valor de 250,00 
euros, a cada um dos citados. 

--- OUTROS---------------------------------------------------

---- PARECER SOBRE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO: 

--- José Maria Gonçalves Lourenço: Presente o pedido do munícipe em título, requerendo, ao 
abrigo da Lei n.0 64/2003 , de 03 de agosto, a emissão de parecer sobre constituição de comproprieda
de sobre o prédio rústico inscrito na matriz predial, da União das Freguesias de Vale de Frades e 
Avelanoso sob o artigo matricial 127, sito em Madalena, a constituir com sua esposa, Maria de 
Lurdes Afonso Rodrigues, e analisada a informação técnica n.0 478, de 21 de novembro, do Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, na qual refere que aquele prédio se situa fora do aglomera
do urbano da dita freguesia, em zona sem infraestruturas básicas e como tal pouco apto para lotea
mentos, (que são interditos fora da zona urbana) e que, a necessidade de constituição de comproprie
dade advém do facto de, na prática, esta já existir há muito tempo, antes da existência da lei referida 
que o limita, facto que se pode constatar na escritura anexada ao pedido. 
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------Em face do teor da informação, considerando que o pedido foi já objeto de despacho de deferi
mento favorável e que foi emitida a requerida certidão, nada havendo que obste, foi deliberado por 
unanimidade emitir parecer favorável à constituição de compropriedade entre os citados, sobre o 
referido prédio, em retificação do referido despacho. 

---- CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO DO I.F.P. - INSTITUTO DE EMPREGO E FOR
MAÇÃO PROFISSIONAL ---------------------------------------

------ Contratos Emprego Inserção- Medida CEI- Património (Portaria no 33/2013): Foram pre
sentes as informações no DDES/EEF/19 e DDES/EEF/20, datadas respetivamente dos dias 11 e 14, 
do mês findo, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, informando que no âmbito do protocolo 
celebrado com o IFP de Bragança foram aprovados dois processos objeto de candidaturas ao Institu
to de Emprego e Formação Profissional de Bragança: 

O processo n° 0081/PAC/13, regulado pela Portaria n° 33/2013, de 29, de janeiro, que contem-
pla, as seguintes pessoas: 

- Marisa Ribas Pinto; 
-Ana Raquel Fernandes Bruçó; 
- Manuel António Carvalho; 
- Susana Cristina Ventura Machado, 

e o processo no 0082/PAC/13, regulado também pela Portaria n° 33/2013, de 29, de janeiro, que con
templa as seguintes pessoas: 

- Marco Paulo Ramos Pinto, e 
- Sara Cristina Pinto Pantaleão. 

------ A celebração destes contratos é pelo período de 12 meses, sendo para os primeiros de 
11/11/2013 a 10/1112014, e para os segundos; Marco Pinto de 15/11/2013 a 14/ 11/2014, e para Sara 
Pantaleão de 15/11/2013 a 23/08/2014, não resultando, relativamente a qualquer um dos citados, 
quaisquer encargos para o município. 

------ Face às informações analisadas foi deliberado por unanimidade aprovar os contratos em apre
ço e promover os respetivos procedimentos prévios inerentes a estes. 

-- Contratos Emprego Inserção -Medida CEI- Património (Portaria n° 128/2009): No mesmo 
contexto foi presente a informação n° DDES/EEF/21, datada de 14 do mês findo, da Assistente Téc
nica, Natalina Neves Pires, informando que no âmbito do protocolo celebrado com o IFP de Bragan
ça foi aprovado o processo no 128/CEI/13, objeto de candidatura ao Instituto de Emprego e Forma
ção Profissional, regulado pela Portaria no 128/2009, de 30 de janeiro, alterada pela Portaria no 
164/2011, de 18 de abril, que contempla a desempregada Anabela Fernandes Martins. 

------ Informa que a celebração deste contrato é pelo período de 12 meses; de 15/11/2013 a 
14/1112014, não sendo imputado ao município qualquer encargo. 
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------ Face à informação em analise foi deliberado por unanimidade aprovar o contrato em apreço e 
promover os procedimentos prévios inerentes a este. 

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