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CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATAN° 13 

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

--- Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e quarenta 
minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os Senhores 
José Baptista 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. 

--- 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 
21 do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
1 626 789,47 Euros. 

-- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

---MODIFICAÇÃO N° 16- ALTERAÇÃO N° 9: Presente a modificação I alteração em epígrafe, no 
valor total de 22 000,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

--ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 

-- MODIFICAÇÃO No 15 - ALTERAÇÃO No 10 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 38 768,80 Euros, correspondendo a despesas cor
rentes, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

-- LCPA- AUMENTO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Analisada a informação n° 
040, data de 18 do mês em curso, da responsável, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, na qual 
informa que nos termos do artigo 4° da Lei n.0 8/2012, de 21 de fevereiro e n° 2 do artigo 6° do 
Decreto-Lei no 127/2012, de 21 de junho, e, tendo em consideração que o município celebrou um 
contrato de financiamento com o Programa Operacional Regional do Norte (ON.2) para execução da 
empreitada de "Parque Ibérico de Natureza e Aventura - Porta da Rota da Terra Fria", com uma 

Reunião Ordinária de 24 - 06 -2013 



Fl.02 

~ 

CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

taxa de financiamento de 80% do custo total elegível da operação, propondo neste contexto, autoriza
ção para se proceder a um aumento temporário dos fundos disponíveis no montante de 549 050,13 
Euros, por antecipação de verbas originadas no referido contrato, foi deliberado autorizar o referido 
aumento temporário dos fundos disponíveis. 

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

--PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO- PORTA DA 
TERRA FRIA - Adjudicação: Presente o relatório final do júri de acompanhamento do procedimen
to em título, elaborado ao abrigo do artigo 148° do CCP, que conclui, que tendo sido neste processo 
promovida a audiência prévia dos interessados, não foram registadas reclamações ou observações, 
resultando classificado em primeiro lugar o Consórcio constituído pelas Firma Multinordeste - Mul
tifunções em Construção e Engenharia, S.A. e a firma Fesapi, Reconstruções, Lda, de acordo com a 
proposta do valor de 647 464,77 Euros, acrescido do IVA a taxa em vigor, foi deliberado por unani
midade, face ao relatório analisado, adjudicar a obra em causa ao consórcio concorrente posicionado 
em primeiro lugar. 

--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 2de trabalhos normais, datado de 14/06/2013, no valor de 4 550,00 Euros, 

- Construção de Regadios - Reabilitação da Barragem e Perímetro de Rega de Vale de 
Frades- Auto de medição n.0 2 de trabalhos normais, datado de 21/06/2013, no valor de 49 261,95 
Euros; 

-Beneficiação de Arruamentos no Concelho- Auto de medição n. 0 2 de trabalhos normais, 
datado de 21/06/2013, no valor de 18 000,00 Euros; 

- Recuperação do Bebedouro/Fonte de Mergulho, Largo Principal de Matela - Auto de 
medição n.0 2 de trabalhos normais, datado de 21/06/2013, no valor de 10 700,00 Euros; 

-Construção do Recinto da Feira do Gado- Auto de medição n. 0 2 de trabalhos normais, 
datado de 20/06/2013, no valor de 149 629,06 Euros; 

-Beneficiação da Antiga E.N. Vimioso - Caçarelhos (Estrada da Ponte do Cabo)- Auto 
de medição n. 0 2 de trabalhos normais, datado de 21/06/2013, no valor de 58 127,50 Euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

--AUTOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA: 
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BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS - 3" FASE I REQUALIFICAÇÃ 

URBANÍSTICA DO LARGO DAS FIGUEIRAS EM ARGOSELO: Presente o auto de receção defini
tiva da obra em título, data do dia dezassete do mês em curso, da respetiva comissão de vistoria cons
tituída para o efeito, que conclui, após verificação dos trabalhos, que a obra se encontra em condi
ções de ser recebida definitivamente, foi deliberado por unanimidade, aprovar o auto em apreço. 

---- LOTEAMENTO MUNICIPAL E SOCIAL DE S. VICENTE - VIMIOSO: Presente o auto de 
receção definitiva da obra em título, data do dia vinte e um do mês em curso, da respetiva comissão 
de vistoria constituída para o efeito, referindo a ausência da Administradora da Insolvência da firma 
executora da obra em causa, apesar de convocada, auto que conclui, após verificação dos trabalhos, 
que a obra a nível de infraestruturas enterradas têm funcionado regularmente, considerando-se de 
serem de aceitar, o mesmo se verificando com os pontos luz e a estação elevatória de esgotos, porém, 
no que respeita a pavimentos; tanto nos arruamentos como nos passeios, verificam-se partes que não 
estão em condições de serem aceites, propondo para este caso a necessidade de proceder à reparação 
das referidas deficiências, considerando o prazo de 30 dias aceitável para este efeito. 

---Ponderado o auto em apreço, foi deliberado por unanimidade aprová-lo e notificar do seu teor, 
bem como da presente deliberação, a Administradora da Insolvência, Dfl Cláudia Sousa Soares, 
para no prazo de 5 dias se pronunciar se pretende efetuar as reparações referidas, considerando que 
não pretende proceder a estas reparações se não responder neste prazo. 

--REABILITAÇÃO I REMODELAÇÃO DA ESCOLA E. B. 2,3 E PAVILHÃO DESPORTIVO DE 
VIMIOSO - Receção provisória: Presente o auto de vistoria para efeitos de receção provisória da 
obra em título, datado do dia vinte e um do mês em curso, da respetiva comissão de vistoria, compos
ta por representantes desta câmara, da fiscalização e pelo representante do empreiteiro, a firma San
tana & C. A., S.A., que conclui que, examinados todos os trabalhos da obra se verifica que os mes
mos foram executados na generalidade de acordo com o projeto aprovado, pelo que se encontra em 
condições de ser recebida provisoriamente, referindo ainda que foi cumprido o plano de gestão de 
resíduos, foi deliberado por unanimidade aprovar o auto em apreço. 

--- 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. 

--CAUÇÕES: 

----REABILITAÇÃO I REMODELAÇÃO DA ESCOLA E.B. 2,3 E PAVILHÃO DESPORTIVO DE 
VIMIOSO- Reforço de caução I Substituição: Presente a informação 041 /DF, do dia 18 do mês em 
curso, do Responsável, António Emílio Martins, relativa ao assunto versado em título, referindo que 
o pedido de substituição do reforço de caução por garantia bancária da mesma importância, formula
do pelo empreiteiro da obra se enquadra no disposto do artigo 353° do CCP, não vendo por isso 
qualquer inconveniente do deferimento daquela pretensão, foi deliberado por unanimidade, nos ter-
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--- BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA E. N. VIMIOSO - CAÇARELHOS - Ensaios de betão betu
minoso em camada de desgaste: Presente a informação n° 251, de 21 do mês em curso, do Técnico 
Superior, Orlando Marcos Moscoso, relativa à análise dos ensaios da camada de betão betuminoso, 
para camada de desgaste da obra em tútulo, referindo que estes devem ser aprovados pela fiscaliza
ção e, consequentemente, por esta câmara, referindo que feita a analise se verifica que estes estão 
dentro dos valores do estudo apresentado pelo empreiteiro e de acordo com os parâmetros requerido, 
foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

----PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO- PORTAS DE 
SERAPICOS I EDIFÍCIO DE RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO - Plano de segurança e Saúde: 
Presente a informação no 250, do dia 20 do mês em curso, do Técnico Superior, Carlos Ventura, rela
tiva à análise do plano em título, referindo que, após a sua análise, estão reunidas as condições para 
que a obra se realize, foi deliberado por unanimidade aprovar o plano em apreço. 

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

--REVISÃO DO PDM- Plano Diretor Municipal: 

1 -Cartografia de Base 1110000 e Cartografia de Base 111000 das 21 Localidades: Presenta a 
informação n° 249, datada do dia 20 do mês em curso, da Técnica Superior, Sónia Maria, informando 
que no seguimento de comunicação da DGT se procedeu à aquisição da cartografia de base e respe
tiva homologação pelo IGP, e que as nossas cartografias se encontram devidamente homologadas 
desde 2009 como exigível para estes efeitos. 

--Informa ainda, neste sentido, não haver necessidade de proceder à sua atualização. 

--Num outro contexto, informa que, no que concerne ao exposto pela DGT, relativamente à car
tografia temática, importa saber: 

-a informação cartográfica disponibilizada à equipa adjudicatária está homologada e licenciada 
por este município como finalidade o procedimento da revisão do PDM; 

-as cartas temáticas que estão a ser desenvolvidas pela equipa adjudicatária implicam que a 
entidade adjudicatária esteja registada perante a DGT, fato que deve ser comunicado àquela 
entidade. 

-- Ponderado o teor da informação em apreço foi deliberado por unanimidade não proceder à atua
lização da cartografia e comunicar à firma adjudicatária, que se deve registar na DGT, conforme ins
trução desta entidade. 
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2 - Proposta da Carta da REN em vigor apresentada pela equipa adjudicatária: Presenta a 
informação no 247, datada do dia 19 do mês em curso, da Técnica Superior, Sónia Maria, informando 
que no prosseguimento da revisão do PDM, a firma adjudicatária, apresenta agora a proposta da Car
ta da REN em vigor, a fim de ser apreciada e aprovada pela autarquia. 

---- Da análise feita pela autora da informação, conclui que esta proposta da Carta da REN em 
vigor, está em condições de ser aprovada com algumas salvaguardas que refere já analisadas ante
riormente e de serem conciliadas com as cartas da REM dos concelhos confinantes. 

--Neste contexto refere ainda que as cartas da REN, agora apresentadas pela adjudicatária, já 
deveriam ter sido apresentadas há mais tempo, pelo que, havendo neste caso lugar a aplicação de 
multa, caberá a este órgão tal decisão. 

--- Ponderado o teor de informação em apreço, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta 
de REN em vigor e submetê-la à apreciação da Comissão de Acompanhamento da Revisão. 

--- PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO PARA ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES NO 
ANO LETIVO DE 2013 I 2014 - CIRCUITOS N°S 2, 3 E 4 - Adjudicação: Presente o relatório final do 
júri do procedimento em epígrafe, datado do dia 14 do mês em curso, elaborado ao abrigo do artigo 
124° 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 Decreto-Lei n° 13112010, de 14 de dezembro, que conclui 
que decorrida a audiência prévia dos interessados sem que fosse apresentada qualquer reclamação, 
mantêm-se as conclusão do relatório preliminar que conclui que as proposta economicamente mais 
vantajosas que se classificam em primeiro lugar, por lote/circuito, são as seguintes: 

-LOTE N° 1 -Circuito no 2 -
1 o Classificado - Custódio António Correia Cameirão, com o preço global de 11 001 ,90 €; 

- LOTE N° 2 - Circuito no 3 -
1° Classificado - Ivone Santos Pinto Lopes Cameirão, com o preço global de 11 855,35 €; 

-LOTE No 3- Circuito no 4 -
1 o Classificado- Arnaldo Pires, Lda., com o preço global de 29 456,70 €. 

--De acordo com o relatório analisado, foi deliberado por unanimidade, adjudicar aos referidos 
concorrentes primeiros classificados nos referido lotes/circuito, em cada um, pelos respetivos preços 
referidos. 

--CONTRATUALIZAÇÃO DE 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 abril de 2013 a 20 de maio de 2013 e fatora n.0 5670103467 de 3765,02 Euros: Presen-
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Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido nJ 
serviço, a firma A. G.S., reportando a normal prestação deste serviço, foi deliberado por unanimida- \JV 
de aprovar o relatório bem como proceder ao pagamento da respetiva fatura. 

---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 
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, alte
rada pela Lei n.0 5-A/2002, de 11 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 no 60/2007, de 04 de setembro, deferiu os seguintes 
pedidos de licenciamento de operações urbanísticas: 

- Eugénia de Jesus Gonçalves - Legalização de uma habitação unifamiliar, sita na Rua da 
Malhada, n.0 28, em Vimioso; 

- Cipriano António Alves Machado - Construção de um edifício destinado a garagem, sita no 
Bairro das Minas, em Argozelo, 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

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

-- CENTRO CULTURAL E PAROQUIAL DE ARGOSELO - Férias desportivas 2013: Presente o 
requerimento do centro em título solicitando apoio para desenvolver a atividade referida no período 
de 01 a 31 de julho do ano em curso, de segunda a sexta-feira, no horário das 9,30 às 12,00 horas e 
das 14,00 às 17,30 horas, na qual participarão jovens de idades compreendidas entre os 5 e os 14 
anos de idade, e que compreenderá atividades de caráter lúdico, desportivo e pedagógico, orientadas 
por dois monitores, solicitando para o efeito o apoio logístico e financeiro desta câmara, nomeada
mente: cedência de transporte, uso das piscinas municipais e do parque de campismo e a contribuição 
com o apoio financeiro de € 1000,00, foi deliberado por unanimidade conceder os apoios logístico e 
financeiro requeridos. 

--ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL DE BRAGANÇA- Pedido de Troféu Des
portivo: Presente o Oficio n.0 442, do dia 18 do mês em curso, da entidade em epígrafe, solicitando 
oferta de dois troféus desportivos, a fim de premiar os participantes no Torneio Desportivo da Pri
mavera, promovido pelos serviços de educação e ensino do referido estabelecimento prisional, foi 
deliberado por unanimidade conceder dois troféus até ao montante total de 100,00 Euros. 
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--- AGÊNCIA DE ENERGIA DE TRÁS-OS-MONTES- AE-TM- Prestação de contas do exercí
cio do ano 2012: Presente o documento de prestação de contas do exercício de 2012 aprovado pela 
Assembleia-geral da Agência em epígrafe, em reunião ordinária realizada no dia 13 de Março de 
2013, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

-----Não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dezasseis horas e vinte 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-N2002, de 11 de janeiro, e, nos termos da parte final da referida 
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 embros do órgão intervenientes na reunião, apesar do disposto na 
referida norma legal. 
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