
Fl.Ol 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

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

--- Aos cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e cinquenta e cinco 
minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os Senhores 
José Baptista Rodrigues, António Jorge Fidalgo Martins, Jorge dos Santos Rodrigues, Fernandes, 
António Augusto Torrão Vaz e Carlos Manuel Ataíde Fernandes, respetivamente Presidente e 
Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe 
da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião referida. 

------ À hora indicada o Sr. Presidente declarou aberta esta reunião, dando início aos trabalhos. 

--PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

---- Voto de pesar: O Sr. Presidente da Câmara lembrou o recente falecimento da mãe do Senhor 
Vereador, Dr. António Augusto Torrão Vaz, aqui presente, propondo, em sua memória, um voto de 
pesar e que se guarde um minuto de silêncio em solidariedade, com o nosso amigo Dr. Torrão, neste 
momento de tristeza, de consternação e luto de todos os entes queridos. 

------ Foi deliberado por unanimidade aprovar um voto de pesar e guardar um minuto de silêncio em 
memória da falecida mãe do Sr. Vereador Dr. Torrão. 

--ORDEM DO DIA 

--SITUAÇÃO FINANCEIRA----------------------------

--RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do dia 
02 do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
939 614,70 Euros. 

- - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

--MODIFICAÇÃO N° 18- ALTERAÇÃO No 11: Presente a modificação I alteração em epígrafe, 
no valor total de 58 360,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

---ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 
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--- MODIFICAÇÃO No 18 - ALTERAÇÃO N° 13 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 54 725,00 Euros, correspondendo 34 725,00 
Euros a despesas correntes e 20 000,00 Euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

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

-- REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - MELHORAMENTO NO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS - Adjudicação: Presente o relatório final do júri de acompanhamento do procedimento 
em título, elaborado ao abrigo do artigo 125° do CCP, o qual conclui, que tendo sido apresentada 
apenas uma proposta pela firma Santana & C.A., S.A., do valor de 102 999,99 Euros, que classifica 
em primeiro lugar, referindo que o preço não se considera anormalmente baixo face ao disposto no 
artigo 70° do referido código, pelo que, nos termos do artigo 125° do CCP, não há lugar às fases de 
negociação, audiência prévia e relatório final, podendo, no entanto, a proponente ser notificada no 
sentido de melhorar a sua proposta. 

------ Face ao relatório analisado e considerando ter sido apresentada a única proposta referida, foi 
deliberado por unanimidade, adjudicar a obra em causa à única concorrente pelo valor referido. 

--- BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO -
Freguesia de Campo de Víboras e Uva- Adjudicação: Presente o relatório final do júri de acompa
nhamento do procedimento em título, elaborado ao abrigo do artigo 125° do CCP, que conclui, que 
tendo sido apresentada apenas urna proposta pela firma INERTJL - Sociedade Produtora de Inertes, 
Lda., do valor de 34 995,03 Euros, que classifica em primeiro lugar, referindo que o preço não se 
considera anormalmente baixo face ao disposto no artigo 70° do referido código, pelo que, nos ter
mos do artigo 125° do CCP, não há lugar às fases de negociação, audiência prévia e relatório final, 
podendo, no entanto, a proponente ser notificada no sentido de melhorar a sua proposta. 

----- Face ao relatório analisado e considerando ter sido apresentada a única proposta referida, foi 
deliberado por unanimidade, adjudicar a obra em causa à única concorrente pelo valor referido. 

--AUTOS DE RECEÇÃO PROVISÓRIA: 

---- BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO - Receção provisória: 
Presente o auto de vistoria para efeitos de receção provisória da obra em título, datado do dia trinta de 
junho do ano em curso, da respetiva comissão de vistoria, composta por representantes desta câmara, 
da fiscalização e pelo representante do empreiteiro, a firma António Marta - Escavações Unipessoal, 
Lda., o qual conclui que, examinados todos os trabalhos da obra, se verifica que os mesmos foram 
executados de acordo com o projeto aprovado, pelo que aquela se considera em condições de ser 
recebida provisoriamente, referindo ainda que foi cumprido o plano de gestão de resíduos, foi deli
berado por unanimidade aprovar o auto em apreço. 
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------ Declarou-se impedido de participar nesta deliberação, alegando ter feito parte da comissão de 
vistoria, o Sr. Vereador, António Jorge Fidalgo Martins, tendo-se ausentado por esse motivo, pelo 
tempo estritamente necessário, enquanto esta deliberação decorria. 

RECUPERAÇÃO DO BEBEDOURO/FONTE DE MERGULHO, LARGO PRINCIPAL DE 
MA TELA - Receção provisória: Presente o auto de vistoria para efeitos de receção provisória da 
obra em título, datado do dia trinta de julho do ano em curso, da respetiva comissão de vistoria, com
posta por representantes desta câmara, da fiscalização e pelo representante do empreiteiro, a firma 
Abel Luís Nogueiro, Lda. , o qual conclui que, examinados todos os trabalhos da obra, se verifica que 
os mesmos foram executados de acordo com o projeto aprovado, pelo que aquela se considera em 
condições de ser recebida provisoriamente, referindo ainda que foi cumprido o plano de gestão de 
resíduos, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------ Declarou-se impedido de participar nesta deliberação, alegando ter feito parte da comissão de 
vistoria, o Sr. Vereador, António Jorge Fidalgo Martins, tendo-se ausentado por esse motivo, pelo 
tempo estritamente necessário, enquanto esta deliberação decorria. 

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

-Requalificações Urbanísticos no Concelho- Auto de medição n.0 2 de trabalhos normais, 
datado de 02/08/2013, no valor de 87 155,35 Euros; 

--Beneficiação de Arruamentos no concelho- Auto de medição n.0 3 de trabalhos normais, 
datado de 12/04/2013, no valor de 32 280,00 Euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

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

-- FORNECIMENTO DE UM GRUPO HIDROPRESSOR PARA SERAPICOS - Ajuste Direto 
Regime Simplificado: Presente a informação n° 112, datada do dia dois do mês em curso, do Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao procedimento em epígrafe, referindo que o 
fornecimento em título vem na sequência da tentativa de resolução de problemas de pressão na rede 
de abastecimento de água, verificados nos meses de julho e agosto, na localidade de Serapicos. Situa
ção que poderá ter duas soluções: criar um depósito novo a uma cota mais alta ou instalar um hidro
pressor. 

------ Das duas soluções referidas, conclui ser a segunda a que se adapta melhor às circunstâncias. 
Solução já adotada nas localidades de Algoso, Vale de Algoso e Campo de Víboras, com provas de 
eficiência dadas ao longo do tempo. 
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------ Em termos do procedimento administrativo a seguir, refere que o procedimento mais ágil em 
termos de CCP, para efeitos de pagamento, é o seguido regime simplificado de ajuste direto, cuja 
tramitação se encontra prevista no artigo 128° do referido código, tendo em conta que o valor do for
necimento é inferior a 5000,00 Euros. 

------Neste âmbito foi solicitada à firma AGS proposta de preço de que resultou a apresentação da 
proposta do valor global de 3987,86 Euros. 

------ Alerta no mesmo contexto para a necessidade de cabimentação da despesa, para aplicabilidade 
da lei dos compromissos e pagamentos em atraso bem como para a verificação, se nos últimos três 
anos, as adjudicações do mesmo género feitas à proponente AGS ultrapassam o valor de 75 000,00 
Euros, para nos termos do CCP puderem ser feitas novas adjudicações. 

------ Ponderado o teor da informação, considerando o valor em causa e o procedimento seguido que 
conduziu ao pedido da proposta referida à firma AGS, foi deliberado concordar e adjudicar o fome
cimento à proponente quando se considerar necessário. 

-- PLANO DIRETOR MUNICIPAL - REVISÃO: Presente a informação no 292, do dia vinte e 
quatro de junho do ano em curso, da Técnica Superior, Sónia Maria, expondo o ponto da situação do 
decurso do Processo de Revisão do PDM de Vimioso face à posição tomada pela adjudicatária refe
rindo que nesta fase a equipa da firma adjudicatária propôs seis Unidades Operativas de Planeamen
to e Gestão (UOPG's) para a Carta de Ordenamento desta revisão e nestes os seguintes Instrumentos 
de Gestão Territorial (IGT's) : 

- UOPG 1 - (Zona Industrial de Argozelo) - Operação de Loteamento; 
- UOPG 2 - (Zona Industrial de Vimioso) - Operação de Loteamento; 
- UOPG 3 - (Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura- PINTA) - Plano de Pormenor; 
- UOPG 4 - (Complexo Termal da Terronha) -Plano de Pormenor; 
- UOPG 5 - (Zona Urbana de Expansão de Vimioso) - Operação de Loteamento; 
- UOPG 6 - (Zona de Equipamentos de Vimioso) - Operação de Loteamento. 

------Neste contexto refere que concorda com as proposta da UOPG 1 e da UOPG 2 e corresponden
te operação urbanística necessária. 

------No que concerne à UOPG 5, refere que não deve ser considerada por entender não ser viável tec
nicamente impor esta zona de expansão Operação de Loteamento porque existem parcelas únicas que 
têm de ser sujeitas ao regime de edificabilidade normal e não a operações de loteamento. Além disso, 
em função da parcela de terreno, aplica-se a lei geral, podendo proceder-se a operações de loteamen-
to, destaque, reparcelamento, .. ... . definidos pelos parâmetros urbanísticos específicos. 

------ No que conceme à UOPG 6, refere que deve ser ponderada pela autarquia, por entender que 
impor uma operação de loteamento ao invés de uma operação normal condicionada aos parâmetros 
urbanísticos, imposto por uma eventual classe de espaços de equipamentos, poderá ser uma exigência 
urbanística ambiciosa e tecnicamente desnecessária. 
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------ Nas UOPG 3 e UOPG 4, sendo as mais controversas, merecem a melhor atenção da autarquia, e 
para as quais a equipa impõe UOPG 's sujeitas a planos de pormenor. 
------Em alternativa à UOPG, como propõe a equipa da firma adjudicatária, refere que, a autarquia 
pode classificar estes espaços como classes; Classe de Espaço de Ocupação Turística em Espaço 
Rural, Espaço de Equipamentos, etc. e definir para os mesmos, em regulamento, os respetivos parâ
metros urbanísticos que reflitam a intenção política urbanística para esta áreas. 

------ Conclui, relativamente a estes espaços, referindo que poderá a autarquia aceitar a proposta da 
equipa técnica em definir estes dois espaços como UOPG 's ou não aceitar esta proposta e definir que 
estas áreas sejam classes de espaço com regulamentação específica a definir, em função das 
pretensões políticas para os mesmos. 

------Por fim, refere que independentemente da decisão desta câmara no que concerne à definição do 
espaço e respetivos perímetros/áreas fica ainda condicionado às cartas de condicionantes em curso; 
RAN, REN, Carta de Perigosidade de Incêndio, Carta de Áreas Ardidas de Povoamento Florestal, 
entre outros, ... para detenção de eventuais incompatibilidades de aplicabilidade e que carecem de 
apreciação da Comissão de Acompanhamento. 

------ PU' s : 

------ Sobre o assunto Planos de Urbanização, alerta que deverá ser reiterado à equipa adjudicatária 
que esta câmara já aprovou a proposta de Plano de Urbanização, encontrando-se porém sujeita a 
parecer e aprovação da Comissão de Acompanhamento, o que ainda não ocorreu, pelo que as altera
ções impostas a este plano não podem constituir, tal como definido no caderno de encargos, traba
lhos a mais. 

------- Regista ainda que a proposta de Solo Urbano (PU) e a restante Carta de Ordenamento está 
condicionada, além da REN e RAN, ao cruzamento das Carta de Áreas Ardidas de Povoamento Flo
restal 2003/2012, Carta de Perigosidade de Risco de Incêndio, Perímetro Florestal de Avelanoso e 
Carta de Habitats de Rede Natura 2000, e ao parecer da CCDRN no que concerne à fundamentação 
técnica dos PU. 

------ ICNF: 

------ Sobre este assunto refere que a nova Carta de Perigosidade de Risco de Incêndio está a ser 
desenvolvida pelo Gabinete Técnico Florestal, nunca tendo a equipa adjudicatária solicitado estas 
cartas por ser do seu desconhecimento, mas que são determinantes nas operações urbanísticas em 
curso e devem ser sujeitas à aprovação do ICNF, factos que deverão ser comunicados à equipa adju
dicatária da revisão do PDM. 

------ Ainda relativamente ao assunto refere que, por desconhecimento da equipa, não foi feito o cru
zamento destas cartas que se encontram em vigor à data de entrega dos PU, não tendo, por isso, 
direito a trabalhos a mais como agora invoca. 

------Rede Natura 2000: 
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------Não se encontrando os PU ' s aprovados pela Comissão de Acompanhamento nem tendo a equi
pa feito o cruzamento com a Rede Natura 2000, visto que foi esta autarquia que o fez todo este traba
lho, deve também este facto ser comunicado à adjudicatária. 

------ REN em vigor: 

------ Refere que estas cartas se encontram-se incompletas, por motivos que se prendem com a apro
vação das cartas RENe RAN e porque os trabalhos de campo com a DRAPN ainda não foram con
cluídos, porém, as eventuais alterações aos PU's em função destas não condicionam estas cartas a 
aprovar pela Comissão de Acompanhamento, não constituindo as aferições aos PU, em função das 
várias cartas em curso, quaisquer trabalhos a mais ao contrário do que pretende justificar a adjudica
tária. 

------ REN bruta: 

------Informa que se encontram ainda em curso os trabalhos de campo com a DRAPN, da responsa
bilidade desta, fato que condiciona o trabalho da equipa adjudicatária. 

------ Enumera ainda os assuntos abordados e reiterados em reunião, que devem ser desenvolvidos 
pela adjudicatária: 

- As cartas devem ser apresentadas tendo em conta as normas da DGT; 
- Os Habitats da Rede Natura 2000 devem ser identificados conforme a respetiva legislação 

dos códigos, cumprindo as observações feitas pelo ICNF; 
- No que concerne aos Espaços Florestais deve ser considerado o Espaço Florestal de Produ

ção: o Perímetro Florestal de Avelanoso e o Espaço Florestal de Conservação a Rede Natura 
2000, devendo os espaços naturais estar em conformidade com a nota Técnica 4 do 
manual do ICNB, conforme informação do ICNF. 

Conclui referindo que a autarquia deve: 
-decidir no que concerne às áreas urbanística; quais as que deverão ser UOPG's, classes de 
espaço em solo rural, definir os respetivos perímetros, sobretudo para o PINTA e o Complexo 
Termal da Terronha; 

- Comunicar a decisão que resultar da presente análise; 
- Exigir à equipa a apresentação da carta de REN em vigor para aprovação à CA; 
- Solicitar uma versão completa do regulamento do PDM; 
- Solicitar o Mapa de Ruído; 
- Informar que a Carta de Perigosidade de Risco de Incêndio se encontra em execução e será 
enviada para apreciação ao I CNF. 

------Face ao teor da informação, foi deliberado por unanimidade: 
- Aprovar as UOPG 1 e UOPG 2, e no que concerne ao Parque Ibérico de Natureza, Turismo e 
Aventura (PINTA) e Complexo Termal da Terronha, e adotar a classe de espaços - Espaço de 
Ocupação Turística em Solo Rural ou outra função dos parâmetros urbanísticos a defin' 
regulamento desta revisão. 
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- Não aprovar as UOPG 5 e UOPG 6, ficando estes espaços sujeitos ao regime de edificabilida
de normal; 

- Aprovar a proposta apresentada para os perímetros propostos das áreas e, no perímetro I área 
do PINTA, admitir mais área, conforme definido na planta a enviar à adjudicatária; 

-Reiterar à equipa que a proposta de Solo Urbano (PU) apresentada e aprovada por esta câmara 
carece de aprovação, que ainda não ocorreu, pela Comissão de Acompanhamento desta 
revisão, e comunicar-lhe que esta câmara não considera trabalhos a mais, à luz do fornecimen
to, todas as aferições I correções dos PU entregues, face aos pareceres das entidades (função 
do cruzamento das várias cartas condicionantes em curso); 

- Solicitar uma versão mais completa do regulamento; 
-Comunicar à adjudicatária que Nova Carta de Perigosidade de Risco de Incêndio se encontra 

para aprovação e que será enviada oportunamente, e que, sendo esta carta condicionante à 
limitação dos PU's quaisquer aferições I correções a fazer a estes, em função do cruzamento 
com aquelas cartas, não constitui trabalhos a mais à luz do procedimento, uma vez que este 
trabalho faz parte dos trabalhos de uma revisão e porque tal aferição com a atual Carta 
de Perigosidade em vigor nunca foi feita pela adjudicatária; 

- Comunicar à equipa que as aferições, a levar a efeito na Rede Natura 2000, serão função da 
respetiva necessidade que venha a verificar-se, posto que, aquando dos estudos de carateriza
ção, ainda não existiam quaisquer transposição do solo urbano atual ou do proposto, sendo 
que tal aferição é comum às restantes cartas, não constituindo trabalhos a mais à luz do 
fornecimento; 

- Solicitar à adjudicatária a entrega completa da REN em vigor, conforme documento entregue 
pela CCDRN desde março de 2013 ; 

- Comunicar à adjudicatária que quaisquer aferições, correções ou atualizações aos PU 's, 
função das várias cartas em curso, não constituem quaisquer trabalhos a mais ao forneci
mento, pois corresponde à configuração de várias cartas de trabalho nas sucessivas fases desta 
revisão, conforme previsto no caderno de encargos e usual neste tipo de fornecimento, bem 
como de acordo com a primeira ata de reunião plenária no Regulamento da Comissão de 
Acompanhamento; 

- Solicitar a Carta de Ruído; 
- Solicitar que sejam apresentadas as cartas tendo em conta as normas da DGT e identificados 

os habitats conforme respetiva legislação de códigos. 

--PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO CONTROLO ANALÍTICO DAS ETAR'S DO CONCELHO: 
Presente a informação técnica n° 109, datada do dia 26 do mês de julho, subscrita pelo Técnico Supe
rior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao assunto em epígrafe, referindo que de acordo com o 
Caderno de Encargos a AGS tem que cumprir no mínimo o plano analítico da proposta apresentada e nos 
casos em que a legislação impuser controlo superior ao da proposta, então terá que respeitar essa nova exi
gência. 

----- Analisada a referida informação foi deliberado por unanimidade concordar com o teor da mesma. 

--APROVAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATO: 

---Presentes as minutas dos contratos: 
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" BENEFICIAÇÃO I CONSERVAÇÃO I REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO
FREGUESIAS DE CAMPO DE VÍBORAS E UVA "; 

-"REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR -Melhoramento no Agrupamento de Escolas ", 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

----- CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS---------------------------------------------

-----EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA- Relatório refe
rente ao mês de junho/2013 e fatura n.0 5670103799 de 3931,45 Euros: Analisada a informação 
técnica n° 109, datada do dia 29 do mês de julho, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração referente ao mês de junho de 2013, emitido pela 
prestadora daquele serviço, a firma AGS, reportando que o serviço foi prestado com regularidade 
nada havendo a apontar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório em apreço e 
proceder ao pagamento da fatura referida. 

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

--CERTIDÕES: 

--- Noémia Adelina Lopes Anes - Identificação/designação de local: Presente a informação téc
nica n.0 303/13, datada do dia 01 do mês de agosto, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, relativa ao pedido da munícipe em título, no qual solicita que se certifique que o local 
onde se situa o seu prédio urbano, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 543, localidade de S. 
Joanico, da freguesia de Vale de Frades, designado atualmente por Rua do Cascalhai, antigamente 
era conhecido como Rua das Nogueiras, foi deliberado por unanimidade certificar, de acordo com a 
informação referida que corrobora as duas designações. 

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

----A VILEJRA- Sociedade Hoteleira e Turística Lda.: Presente a carta subscrita pela gerência da 
sociedade em título, solicitando autorização para divulgação de imagens do município no verso das 
cartas/ementa, daquela unidade hoteleira, com o objetivo de promover o turismo do concelho, solici
tando para este efeito o respetivo apoio financeiro para impressão das referidas imagens, foi delibe
rado por unanimidade concordar com a proposta e custear a impressão das imagens promocionais do 
concelho nas referidas ementas da proponente. 

--APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS: 

-- Fernanda de Lurdes dos Anjos: Presente o pedido de apoio para obras de repara
ção/beneficiação da uma casa de habitação, sita no Bairro das Cruzes, n.0 5, propriedade da m nícipe 

' _--J 
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em título, e analisada a informação social n.0 20/13, datada de 31/07/2013, subscrita pela Técnica 
Superior de Serviço Social, Ana Falcão, na qual informa sobre a situação socioeconómica do agrega
do familiar e sobre o estado de degradação da referida habitação, foi deliberado por unanimidade, 
face à orçamentação dos trabalhos e o que vier a ser faturado, à semelhança de situações idênticas, 
atribuir um apoio, em materiais, até ao valor de 2500,00 Euros, acrescido de IVA, nos termos da alí
nea b), do n.0 1, do artigo 1.0 do Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. 

---COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA E FREGUESIA DE ARGOZELO- Pedido de 
Apoio para Obra da Casa Mortuária: Presente o oficio, datado do dia 24 do mês fmdo, da direção 
da comissão em título, solicitando apoio para poder dar continuidade às obras da casa mortuária 
daquela freguesia, referindo que faltam executar os rebocos exteriores, a parte elétrica e a parte de 
águas e esgotos, solicitando apoio para colocar caleiras, executar rebocos interiores e exteriores, 
parte elétrica, rede de águas e esgotos e para colocar de teto falso no compartimento da mortuária, foi 
deliberado por unanimidade conceder um apoio financeiro do valor de 2500,00 Euros para apoio à 
execução das caleiras, da parte elétrica e da redes de água e esgotos, em função da verificação da 
realização dos trabalhos referidos, ficando para uma análise posterior os apoios para as restantes par
tes desta obra. 

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

----PARECER SOBRE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO: 

-- Maria da Conceição Raposo Martins: Presente o pedido de parecer, requerido ao abrigo da 
Lei n.0 64/2003, de 03 de Agosto, pela munícipe em epígrafe, relativo à constituição de comproprie
dade sobre os prédios rústicos inscritos na matriz predial da freguesia de Vilar Sêco sob os artigo 
matriciais 675, sito em Orreta Estil e 2960, sito em Vale de Ozende, analisada a informação téc
nica n. 0 304/2013, de 01 de agosto, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, 
na qual refere que os citados prédios se situam longe do aglomerado urbano, sem infraestruturas 
básicas, sem aptidão para a construção ou loteamento e que a necessidade de constituição de com
propriedade advém do facto de equilibrar as partilhas entre a requerente e sua irmã, Maria Helena 
Raposo Martins Peixoto. 

------Em face do teor da informação foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à cons
tituição de compropriedade sobre os referidos prédios. 

--CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO- FUNDO FLORESTAL PERMANENTE- FUN
CIONAMENTO DAS EQUIPAS DE SAPADORES FLORESTAIS - Renovação de Contrato: Pre
sente o contrato em epígrafe celebrado entre o instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
I. P., e esta câmara municipal, no âmbito do D. L. no 63/2004, e das Portarias nos 113/2011 e 
104/2013, cujo objeto se insere na área da Prevenção de Incêndios e Infraestruturas, foi deliberado 
tomar conhecimento. 
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---Não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas quinze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que 
mereceu a aprovação de todos os membros presentes nos termos do artigo 92° da Lei n.0 169/99, de 
18 de setembro, alterada pela Lei n.0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e, nos termos da parte final da refe
rida norma legal, vai também ser assinada. 

---- Analisada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi por unanimidade deliberado, que esta 
ata seja assinada por todos os embr s do órgão intervenientes na reunião, apesar do disposto na 
referida norma legal. 

, 
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