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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATA N° 14 

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

-- Aos oito dias do mês de julho do ano dois mil e treze, pelas quinze horas e trinta minutos, na 
sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os Senhores José Bap
tista Rodrigues, Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes, António Jorge Fidalgo Martins, 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, adiada para a hora referida por motivos de agenda 
do Senhor Presidente da Câmara. 

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

--ORDEM DO DIA: 

--SITUAÇÃO FINANCEIRA--

--RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do dia 
05 do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
1 038 190,14 Euros. 

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

--REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - MELHORAMENTO NO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS - Ajuste Direto: Presentes o convite tipo, o projeto, o programa do procedimento e o 
caderno de encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para efeitos deste pro
cedimento se estima em 103 000,00 Euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de ajuste 
direto nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do artigo 19.0

, e Capítulo 
I do Título 111 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 n° 131/2010, de 14 de 
dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito a firma: 

- SANTANA & CIA LDA.. 

-- As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrónica de contratação pública vor
talGOV, no sítio eletrónico "govpt. vortal.pt", até às 23 h e 59 m do dia 26 do mês em curso. 

-- O procedimento será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
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- Presidente: Orlando Marcos Moscoso, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Vítor Filipe Afonso Ventura, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e António Alberto Gonçalves Coelho, ambos Técnicos Supe
riores desta câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: Manuel Miranda Ferreira Pinto e Sónia Cristina Nunes Maria, ambos 
Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 

---- BENEFICIAÇÃO I CONSERVAÇÃO I REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO 
CONCELHO - ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS DE CAMPO DE VÍBORAS E UVA - Ajuste 
Direto: Presentes o convite tipo, o projeto, o programa do procedimento e o caderno de encargos 
relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para efeitos deste procedimento se estima em 
34 996,48 Euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de ajuste direto nos termos dos 
documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do artigo 19.0

, e Capítulo I do Título III da Par
te 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/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei no 131/2010, de 14 de dezembro, 149/2012, 
de 12 de junho, convidando para o efeito a firma: 

- INERTIL, LDA.. 

--- As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrónica de contratação pública vor
ta!GOV, no sítio eletrónico "govpt. vortal.pt", até às 23 h e 59 m do dia 26 do mês em curso. 

--O procedimento será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 

- Presidente: Orlando Marcos Moscoso, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Vitor Filipe Afonso Ventura, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e António Alberto Gonçalves Coelho, ambos Técnicos Supe
riores desta câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: Manuel Miranda Ferreira Pinto e Sónia Cristina Nunes Maria, ambos 
Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 

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

-Arranjos Urbanísticos no Concelho- Largo do Fundo em Santulhão- Auto de medição 
n.0 3 de trabalhos normais, datado de 04/07/2013, no valor de 3 285,50 Euros; 

- Construção de Regadios - Reabilitação da Barragem e Perímetro de Rega de Vale de 
Frades- Auto de medição n.0 3 de trabalhos normais, datado de 08/07/2013, no valor de 12 080,79 
Euros; 

-Beneficiação da Antiga E. N. Vimioso- Caçarelhos (Estrada da Ponte do Cabo)- Auto 
de medição n.0 3 de trabalhos normais, datado de 05/07/2013, no valor de 70 390,05 Euros, 
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foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

-----AUTOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA: 

---LOTEAMENTO MUNICIPAL E SOCIAL DE S. VICENTE- VIMIOSO - Auto da Medição de 
deficiências e Execução da Caução para Resolução de Deficiências: Presente o auto de levantamento 
das deficiências da obra em título anexado do mapa de medições e do mapa de orçamentação, datado 
de hoje, contabilizando as deficiências num total de 22 831 ,60 Euros, elaborado na sequência da não 
aprovação do auto de receção definitiva da obra em título, datado do dia vinte e um do mês findo, que 
conduziu esta câmara à concessão do prazo de 30 dias para a reparação daquelas deficiências e, con
sequentemente, à notificação da Administradora da Insolvência, Dy-3 Cláudia Soares do teor daquela 
deliberação, posto que a empresa construtora se encontra em processo de insolvência. 

------ Ponderado o auto de medição do levantamento das deficiências suprarreferido e tendo em conta 
que decorreu o prazo de 5 dias, concedido à citada administradora para se pronunciar se pretendia 
assumir a realização dos trabalhos de reparações aludidas, sem que esta se tivesse pronunciado; 

- Considerando que, notificada a Administradora da Insolvência, esta não respondeu, enten
dendo-se o silêncio como recusa na reparação das deficiências; 

- Considerando que, para a obra em causa foram prestadas, a título de caução, as garantias 
bancárias nos 311 397 do Banco Espírito Santo, PT003525100000864993 da CGD, 125-02-
0796364, do Millennium BCP, e 315 092 do Banco Espírito Santo, que totalizam o valor de 52 
782,89 Euros, e encontra-se ainda retido o reforço de caução, foi deliberado por unanimidade apro
var o auto de medição de deficiências em apreço, tomar a iniciativa de proceder à reparação destas, 
executando, para este efeito, em primeiro lugar o reforço de caução retido e em segundo lugar a 
caução prestada no âmbito da obra em causa, notificando desta deliberação e do teor do auto em 
apreço a Administradora da Insolvência. 

--TRATAMENTO DE CAMINHOS- Aprovação de candidatura ProDER: Presente a comuni
cação Refl RSGL1303392, de 28/06/2013, da DRAPN, dando conhecimento da aprovação da candi
datura do projeto em epígrafe e do respetivo montante do subsídio atribuído, no valor de 25 438,37 
Euros, propondo nesta sequência que seja celebrado o respetivo contrato de financiamento, foi deli
berado por unanimidade tomar conhecimento e promover os procedimento necessários à celebração 
do contrato. 

--AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

-- CURSO DE INICIAÇÃO À MASSAGEM VICHY E DUCHE ESCOCÊS - Termas da 
Terronba: Presente uma proposta da firma Ana Teixeira & João Paulo Silva, Lda. , propondo a reali
zação de formação na área em título com o objetivo de atribuir competências aos formandos interes
sados (balneoterapeutas, técnicos de balneoterapia, massagistas, fisioterapeutas e outros profissionais 
de saúde), para um número máximo de 15 indivíduos e uma carga horária de 24 horas dividida em 
três dias, a realizar no balneário Termal da Terronha, pelo valor de € 30,00 /hora, deslocações a € 
0,35/.Km; alimentação, € 6,00/refeição, e alojamento € 10,00/noite, considerando que a formação em 
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causa é necessária para o prosseguimento do estudo técnico das termas, consider do o valor em cau 
sa ficará muito aquém de € 5000,00; considerando que se trata de formação de especialidade termal 
sem a qual não poderá dar-se seguimento ao estudo referido, foi deliberado por unanimidade adjudi
car à proponente a formação em causa. 

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

--SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatura n.0 170/2013, refe
rente ao mês de maio de 2013 da Resíduos do Nordeste no valor de € 23 712,43 Euros: Analisada 
a informação n° 256, datada do dia 16 do em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, e pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, referente à forma de prestação 
dos serviços de limpeza de arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, 
contratualizados pela Associação de Município da Terra Fria do Nordeste Transmontano para os 
municípios que constituem esta associação, reportando a forma de prestação destes serviços respei
tantes ao período faturado e as diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente executados e a 
faturação apresentada da firma Resíduos do Nordeste, discrepâncias que se traduzem numa faturação 
a mais nos seguintes itens: 

5 -Transporte a Aterro de R.S. U - 112,94 Euros; 
6.5 - Lavagem de arruamentos - 390,29 Euros, 
6.5 - Lavagem de papeleiras - 168,66 Euros, 

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

--- ANÁLISE DE ÁGUA -PISCINAS MUNICIPAIS- ÉPOCA BALNEAR 2013: Presente a infor
mação n° 21/DDES, datada de 03/07/2013, do Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Social, Paulo Brás, informando que abriu no dia 19 do mês de junho a época balnear e neste contexto, 
à semelhança de anos anteriores, haverá lugar a análises das águas das duas piscinas municipais pelo 
L.R.T.M .. 

---Neste sentido apresenta o orçamento no 1300114, do valor de 947,12 Euros do referido labora
tório, que prevê a realização de oito recolhas. 

--- Ponderado teor da informação analisada foi deliberado por unanimidade aprovar a aquisição 
dos serviços de análises das águas das piscinas municipais conforme orçamentação referida seguindo 
a tramitação legal imposta para este tipo de situações e em função do valor da aquisição em causa. 

--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 
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03 de novembro de 2009, ao abrigo do n.0 1 do artigo 65.0 da Lei n.0 169/99, de 18 de setembro, alt 
rada pela Lei n.0 5-A/2002, de 1 I de janeiro, e artigo 5.0 do Decreto-Lei n.0 555/99, alterado pelo 
Decreto-Lei n.0 177/2001, de 04 de junho, e Lei n° 60/2007, de 04 de setembro, deferiu os seguintes 
pedidos de licenciamento de operações urbanísticas: 

-Pedro César João Fernandes- Construção de um edificio destinado a garagem, sita no Alvo
redo, em Pinelo, 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

--INFORMAÇÕES PRÉVIAS: 

------Ricardo Jorge Claro Diz: Presente a informação n° 269/DUP, datada do dia quatro do mês de 
em curso, do Técnico Superior, António A. Gonçalves Coelho, relativa ao pedido de informação pré
via de viabilidade de construção de uma habitação unifamiliar, requerido pelo munícipe em epígrafe, 
para o prédio sito no lugar de Pereiras, em Vimioso, registado em seu nome na matriz predial rústica 
da freguesia de Vimioso sob o artigo 838, informação que conclui que, em termos urbanísticos não se 
verificam condicionantes à implantação e construção, observando no entanto que, implantando-se 
nas proximidades do Santuário da N.3 S~ de Pereiras, poderá suscitar dúvidas sobre a descarateriza
ção paisagística da encosta e da envolvente do santuário. 

------No que concerne a infraestruturas refere a informação em apreço que a viabilização da inter
venção requerida, pode ser autorizada no caso do requerente se comprometer a executar por sua conta 
o prolongamento das infraestruturas públicas necessárias ou a criar e manter os respetivos sistemas 
autónomos. 

------ Ponderado o teor da informação em apreço foi deliberado por unanimidade emitir parecer pré
vio favorável à edificação requerida na condição do requerente executar por sua conta o prolonga
mento das infraestruturas públicas necessárias ou a criar e manter sistemas autónomos próprios. 

--LICENCIAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS: 

------ Lino Augusto Falcão Antão: Presente o auto de vistoria para efeitos de emissão de licença de 
utilização, datado do dia dois do mês de julho do ano em curso, referente ao edificio de habitação e 
oficina mecânica do requerente em título, sito em Fonte Colaço, em Vimioso, licenciado nesta câma
ra sob a licença n° 135, de 2 de novembro de 1994, processo n° 70/94, auto que conclui que na cons
trução se cumpriu o projeto de licenciamento em termos de usos, cérceas e número de pisos, verifi
cando-se, no entanto, alterações como sejam: a construção de um anexo, cobertura de um terraço e 
alteração de compartimentação e acesso à habitação. 

------ Refere ainda que a parte habitacional do edificio é autónoma e independente da oficina e reúne 
os requisitos higiénico sanitários definidos no RGEU e a parte da oficina, também autónoma da habi
tação, reúne os requisitos exigíveis à data da aprovação do projeto. 
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------Por impossibilidade de verificação não consta do auto apreciação sobre projetas de especialida
des. 

---- Ponderado o teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-lo e deferir o pedi
do de emissão autorização de utilização requerido. 

------ CERTIDÕES: 

---- Comissão Fabriqueira da Paróquia de Argoselo - Identificação/ designação de local: Pre
sente a informação técnica n.0 262/13, datada do dia 02 do mês em curso, subscrita pelo Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido certificação de identificação do local 
onde se situa o imóvel registado na matriz predial urbana sob o artigo 1275 da freguesia de Argoselo, 
alegando que antigamente o local era conhecido como Bairro da Igreja, sendo atualmente designa
do por Rua de S. João, foi deliberado por unanimidade certificar, de acordo com a informação em 
apreço. 

--- António Henrique Lopes - Identificação/designação de local: Presente a informação técnica 
n.0 259/13, datada do dia 28 do mês de junho, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Fer
reira 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 2072, da freguesia de 
Vimioso, designado atualmente por Rua Conselheiro José d'Alpoim, antigamente era conhecido 
como Rua de Trás, foi deliberado por unanimidade certificar, de acordo com a informação referida. 

-- Laurinda Ricardina de Quina Galhardo Pires - Certidão de Idade: Presente a informação no 
263/2013, do dia 03 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa 
ao pedido de certidão de idade do prédio urbano sito no Bairro do Meio, inscrito na Matriz Predial 
Urbana da freguesia de A velanoso, deste concelho, sob o artigo 390, requerida pela munícipe em títu
lo, informação que conclui que, em verificação no local, constata que o referido prédio é constituído 
por paredes de alvenaria de xisto com piso inferior em terra, apresentando um estado de degradação 
considerável, indicando que a construção é muito antiga, provavelmente anterior a 1951. 

--Refere ainda que, na freguesia de Avelanoso, a aplicação do RGEU apenas se iniciou em 1992. 

--- Ponderado o teor da informação auto em análise foi deliberado por unanimidade certificar em 
conformidade com o requerido. 

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

--CENTRO SÓCIO - CULTURAL DE VIMIOSO- Férias desportivas 2013: Presente o requeri
mento do centro em título solicitando apoio logístico para desenvolver a atividade referida, no perío
do de 01 a 31 de julho do ano em curso, destinada a jovens entre os 5 e os 15 anos de idade. Ati vida
de que se desenvolverá em diversas estruturas de lazer do município, foi deliberado por unanimidade 
conceder o apoio logístico solicitado e um apoio financeiro do valor e 2400,00 Euros. 
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-----SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO- UNIDADE DE CUIDADOS CONTI
NUADOS E UNIDADE DOMICILIÁRIA DE CUIDADOS PALIATIVOS DO PLANALTO MIRAN
DÊS: Presente o pedido de apoio financeiro para realização da "2. n Edição do Seminário Novas 
Abordagens no Cuidar", envolvendo várias unidades das misericórdias do distrito, foi deliberado por 
unanimidade conceder o apoio financeiro no valor de 200,00 Euros. 

------APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS: 

-- Maria Rita Carvalho Jardino Vaz: Presente o pedido de apoio para obras de repara
ção/beneficiação da uma casa de habitação, sita na Rua Principal, n.0 174, em Argoselo, propriedade 
da munícipe em título, e analisada a informação social n.0 19/13, datada de 05/07/2013, subscrita pela 
Técnica Superior de Serviço Social, Ana Falcão, na qual informa sobre a situação socioeconómica do 
agregado familiar e sobre o estado de degradação da referida habitação, e presente ainda neste con
texto, a informação técnica n.0 270/2013 de 05 de julho, que orçamenta no valor de 4500,00 Euros as 
obras de reparação do imóvel, foi deliberado por unanimidade concordar com o relatório social e 
apoiar a munícipe na execução das obras de beneficiação da referida habitação, no valor referido, de 
acordo com a alínea b), do n.0 1, do artigo 1.0 do Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfa
vorecidos. 

--- Maria Isabel Rodrigues da Costa: Presente o pedido de apoio da munícipe em título para 
aquisição e colocação de portas interiores na sua casa de habitação, sita na Av. da Imaculada Concei
ção, n.0 17, em Avelanoso, e analisada a informação social n.0 18/13, datada de 27/06/2013, subscrita 
pela Técnica Superior de Serviço Social, Ana Falcão, na qual informa sobre a situação socioeconó
mica do agregado familiar e sobre o estado de degradação da referida habitação, foi deliberado por 
unanimidade concordar com o relatório social e conceder apoio em materiais existentes em stock, de 
acordo com a alínea b), do n.0 1, do artigo 1.0 e alínea h) do artigo 2.0 do Regulamento para Apoio a 
Estratos Sociais Desfavorecidos. 

---OUTROS---------------------------------------
-- ARQUIVO MUNICIPAL DE VIMIOSO: Presente a informação DDES/EEF/07, datada de 
17/06, do ano em curso, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, solicitando autorização para 
proceder à avaliação e transferência de diversos documentos de valor arquivístico, das instalações da 
Biblioteca Municipal, para o Arquivo Municipal, foi deliberado por unanimidade autorizar. 

-- APOIO E INCENTIVOS A ENTIDADES PÚBLICAS CONCEDIDOS PELO INSTITUTO DE 
EMPEGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - Candidaturas 2013: Analisada a informação 
DDES/EEF/08, datada de 28/06, do ano em curso, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, 
informando que, no âmbito do protocolo celebrado entre esta câmara municipal e o Instituto de 
Empego e Formação Profissional, foram aprovadas ao abrigo das Portarias n° 128/2009 e 164/2011, 
diversas candidaturas que visam apoiar a inserção de desempregados subsidiados e dos beneficiários 
do rendimento social de inserção pela realização de atividades socialmente úteis de nível local, por 
períodos de 12 meses, projetos designados de Contratos Emprego Inserção - CEI e CEI+. 
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------No ano em curso e no mesmo enquadramento legal, seguindo o mesmos princípios de promo
ção da empregabilidade no concelho, o município tem a possibilidade de proceder a novas candida
turas aos programas de CEI - Contratos de Emprego-Inserção, CEI+ - Contratos de Emprego
Inserção Mais, Património Ativo e Estágios Profissionais e Medidas Passaporte Emprego, progra
mas que implicam para o município, de acordo com a especificidade do programa, despesas relativas 
a atribuição de bolsas variáveis indexadas ao IAS, despesas de transporte, subsídio de alimentação e 
seguro de acidentes pessoais ou de acidentes de trabalho. 

------ Neste contexto propõe-se iniciar os procedimentos técnicos necessários à elaboração destas 
candidaturas. 

------ Considerado o teor da informação foi deliberado por unanimidade promover os procedimentos 
necessários às candidaturas referidas. 

-- ASSOCIAÇÃO A CAMINHO DA A VENTURA I CLUBNORTEX4 - Proposta de Celebração 
de Protocolo de Colaboração para realização da prova desportiva KING OF PORTUGAL: Pre
sente a proposta em título da Associação a Caminho da Aventura I Clubnortex4, fazendo uma breve 
apresentação da origem da prova desportiva KING OF PORTUGAL, propondo, neste âmbito, a esta 
Câmara Municipal, em coorganização com o Moto Club Furões Vimioso, a celebração de protocolo 
de participação que contempla apoio de âmbito logístico, financeiro organizativo, para a realização 
daquela prova, que decorrerá nos dias 12 a 14 de setembro, do ano em curso, foi deliberado por una
nimidade, no âmbito de anterior deliberação tomada por esta câmara no passado dia 11 de junho do 
ano em curso, no contexto de exposição feita pelo Moto Club Furões Vimioso, aprovar o protocolo 
proposto e, de acordo com este, conceder um apoio financeiro no valor de 2000,00 Euros a transferir 
para o Moto Club Furões Vimioso, conceder o apoio logístico e o especificamente previsto no ponto 
2 do protocolo, a coordenar pela empresa municipal. 

--Não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dezasseis horas e quarenta 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 le al, ponderado o seu teor, foi por unanimidade deliberado, que esta 
ata seja assinada por todos os e bros do órgão intervenientes na reunião, apesar do disposto na 
referida norma legal. 
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