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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

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

--Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e quarenta e 
cinco minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os 
Senhores José Baptista Rodrigues, António Jorge Fidalgo Martins, António Augusto Torrão Vaz 
e Carlos Manuel Ataíde Fernandes, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara 
Municipal de Vimioso, não tendo comparecido, por motivos de ordem profissional, o Senhor 
Vereador Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes, 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 
24 do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
1 463 740,16 Euros. 

--ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 

--MODIFICAÇÃO No 13- ALTERAÇÃO No 9 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 6700,00 Euros correspondendo a despesas cor
rentes, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

--APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2012: Presente a 
informação n° 28, do Técnico Superior, António Emílio Martins, datada de 16 de maio de 2013, res
peitante ao assunto em epígrafe, informando que nos documentos de prestação de contas do ano de 
2012, a rubrica Resultado Líquido de Exercício regista a importância de 587 189,37 Euros, referindo 
ainda que o Balanço de 2012 apresenta no Ativo Liquido a importância de 34 868 352,51 Euros e na 
Conta 51 - Património o montante de 7 077 947,99 Euros, expondo as diversas alternativas para 
decisão desta câmara. 

------Assim, atendendo a que o valor da conta 51 já supera os 20% do Ativo Liquido, foi deliberado 
por unanimidade, de acordo com a informação em análise, transferir na proporção mínima de 5% do 
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Resultado Liquido de Exercício para a Conta 57.1 - Reservas Legais, e manter o remanescente, na 
Conta 59 - Resultados Transitados. 

------ Neste sentido, foi ainda deliberado submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia 
Municipal. 

--TAXA DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO I.R.S. PARA ANO 2014: Presente a informação 
n° 27, datada de 15/05/2012, da Chefe de Divisão Financeira, Solange Delgado, informando que, nos 
termos do artigo 20° da nova Lei das Finanças Locais, a Câmara Municipal deve definir a taxa de 
participação variável pretendida no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na área do muni
cípio e propor à Assembleia Municipal a fixação dessa taxa. 

------Neste contexto, e de acordo com o disposto na referida norma legal, expressa as três hipóteses a 
considerar: 

a - O município não delibera sobre a taxa de participação de IRS pretendida e esta rever
te para o Estado; 

b - O município delibera definir taxa inferior ao máximo definido de 5% e aquela será 
afectada ao município, sendo a diferença dedutível aos rendimentos colectáveis dos contribuintes 
sujeitos passivos de IRS com domicílio fiscal no concelho,· 

c - O município delibera a taxa máxima de participação de IRS e esta constituirá, na sua 
totalidade, receita do município. 

------ Sobre o assunto o Senhor Presidente propôs que deve ser definida a taxa máxima, constituindo 
esta, na sua totalidade, receita do município. 

------ Votou contra o Senhor Vereador Carlos Manuel Ataíde Fernandes, propondo que a taxa de 
participação deveria ser repartida; 2,5 % para o município e 2,5 % em beneficio dos munícipes, 
posição que tem tomado desde sempre, por entender ser a mais justa para os cidadãos e para o 
município. 

------ Face ao exposto foi deliberado por maioria definir a taxa máxima de 5% para o município e 
submeter esta deliberação à apreciação da Assembleia Municipal. 

------ TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM- Ano 2014: Presente a informação n° 
26/DF, da Chefe da Divisão Financeira, Solange Rodrigues Delgado, informando que nos termos do 
artigo 106° da Lei no 5/2004, de 1 O de Setembro, pode o município aprovar anualmente, uma taxa 
relativa à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em 
local fixo e privado municipal, a qual não pode ultrapassar 0,25%, devendo comunicar esta decisão 
ás respetivas entidades até ao fim do mês de Dezembro de cada ano. 

------ Ponderada a informação, foi deliberado por unanimidade aprovar a referida taxa a propor a 
aprovação da Assembleia Municipal. 
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--EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS-----------------------

--EMPREITADA DE "LOTEAMENTO MUNICIPAL E SOCIAL DE VIMIOSO- S. VICENTE "
Receção da obra: Presente a informação n° 200, datada do dia 16 do mês em curso, apresentada 
pelo Técnico Superior Manuel Miranda Ferreira Pinto, fazendo uma síntese retrospetiva à empreita
da em título, referindo, neste contexto, que a obra já se encontra recebida provisoriamente e decor
reu o tempo necessário para que possa ocorrer a receção definitiva, devendo esta ser promovida, nos 
termos da lei, por iniciativa do empreiteiro ou do dono da obra. Porém, tendo esta câmara conheci
mento que o empreiteiro daquela obra, a firma Cisdouro - Construções e Obras Públicas, S.A., foi 
objeto de insolvência, comunicada pelo respetivo administrador, resultando deste fato que a receção 
definitiva apenas pode ocorrer por iniciativa do dono da obra, pelo que, para esta se efetivar terá 
que ser esta câmara a promover o respetivo procedimento. 

------Ponderado o teor da informação em análise, o fato de ter decorrido o tempo legal para a reali
zação da receção definitiva daquela obra e, considerando que decorre o processo de insolvência da 
firma adjudicatária, foi deliberado por unanimidade tomar a iniciativa de promover a receção defini
tiva da obra em causa, notificando para este ato a Administradora da Insolvência da Massa Falida, 
Dfl Cláudia Sousa Soares, com escritório na Rua D. Afonso Henriques, 564, 2° Direito Frente em 
Rio Tinto. 

-- TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL I CONSTRUÇÃO DO 
ARQUIVO MUNICIPAL I ELEVAÇÃO DAS ÁGUAS SULFUROSAS DA TERRONHA PARA 
FUTURO BALNEÁRIO TERMAL ROVISÓRIO: Substituição de reforços de caução retidos nos 
pagamentos por garantias bancárias: Presente a carta Ref. DAF/170, do dia 24 do mês corrente, 
da firma Multinordeste, S. A., adjudicatária das obras em título, solicitando a substituição do reforço 
da caução retido nos pagamentos daquelas obras, dos valores respetivos de 37 680,17 Euros, 
16 032,46 Euros e 133,34 Euros, por garantias bancárias de iguais importâncias, analisadas as 
informações n.0 S 30/DF, 31/DF e 32/DF, do dia 22 do mês em curso, subscritas pela Chefe da Divi
são Financeira, Solange Delgado, que concluem que, nos termos do no 2 do artigo 353° do CCP, não 
há inconveniente no deferimento da pretensão da requerente, foi deliberado por unanimidade deferir 
os pedidos em apreço, de acordo com as informações referidas. 

--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 1 de trabalhos normais, datado de 21105/2013, no valor de 5200,00 Euros, 

-Construção de Regadios- Reabilitação da Barragem e Perímetro de Rega de Vale de 
Frades- Auto de medição n.0 1de trabalhos normais, datado de 24/05/2013 , no valor de 20 156,93 
Euros; 
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-Requalificações Urbanísticas no Concelho- Auto de medição n.0 1 de trabalhos normais, 
datado de 24/05/2013, no valor de 33 535,89 Euros; 

- Recuperação do Bebedouro/Fonte de Mergulho, Largo Principal de Matela - Auto de 
medição n.0 1 de trabalhos normais, datado de 23/05/2013, no valor de 7965,00 Euros; 

- Beneficiação de Arruamentos Diversos no Concelho - Zona Envolvente ao Balneário 
Termal de Vimioso - Auto de medição n.0 1 de trabalhos normais, datado de 23/05/2013, no valor 
de 149 629,06 Euros, 

-Beneficiação de Arruamentos Diversos no Concelho- Auto de medição n.0 1 de trabalhos 
normais, datado de 24/05/2013, no valor de 30 407,45 Euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

--BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA E. N. VIMIOSO- CAÇARELHOS- Plano de segurança e 
saúde em obra: Presente a informação n° 213 , datada do dia 23 do mês em curso, do Técnico Supe
rior de S.H.S.T., Carlos Ventura, referindo que após análise do plano em epígrafe, apresentado pela 
adjudicatária da obra, a firma Cota 700, Gabinete de Topografia e Engenharia Unipessoal, Lda., 
reúne as condições para que a obra se realize, foi deliberado, de acordo com esta informação, 
aprová-lo. 

--APROVAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRA TO: 

-- Presentes as minutas dos contratos: 

- "PARQUE IBÉRICO DE NA TUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO - PORTAS DE SERAPI
COS I EDIFÍCIO .DE RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO"; 

- "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO - E.T.A.R. DE ARGOSELO, E.T.A.R. DA 
ZONA INDUSTRIAL, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO PARQUE DE CAMPISMO E DE VILAR 
SECO", 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

--AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

-- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHA- ~ 
MENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA I Fiscalização e acompanhamento de diversas obras em cur- ~ 
so e elaboração projetos da especialidade de engenharia,- Contrato de tarefa: Presente a informação l~J.\ 
no 07/2013 , do Chefe da Divisão Administrativa, António A. Lopes Coelho, relativa ao assunto em ""\1 

título, informando que na sequência da deliberação tomada por este órgão, em reunião realizada no ç< 
dia 15 do mês em curso, dos três Engenheiros, convidados a apresentar proposta de preço para a pre~)~ _ 
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tação de serviços técnicos de fiscalização de obra, em regime de contrato de tarefa, apenas a convi
dada Enga Sofia Maria Ventura Diz, apresentou proposta do valor de 24 540,00 Euros, a que acresce 
IV A à taxa aplicável. 

------Refere ainda a informação em apreço que aquela proposta se enquadra nos termos do procedi
mento seguido e da deliberação deste órgão, podendo assim esta câmara, se assim entender, proceder 
à adjudicação da prestação do serviço, em regime de contrato de tarefa à única proponente. 

------ Ponderado o teor da informação, foi deliberado por unanimidade adjudicar a prestação dos ser
viços em apreço à única concorrente, de acordo com a sua proposta apresentada. 

-- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR/A TÉCNICA GERAL À 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL- TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXPLO
RAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA- Proposta: Presente uma proposta da firma Nordesbuild 
Engenharia, Lda, propondo a esta câmara a Prestação de Serviços de Consultaria Técnica Geral à 
Instalação Elétrica e de Técnico Responsável pela Exploração da Instalação Elétrica do Estádio 
Municipal pelo preço de 1520,00 Euros; correspondendo o valor de 800,00 Euros aos serviços de 
Verificação, Ensaios, Medições e Acompanhamento do Processo de Licenciamento para a Certifica
ção e 720,00 Euros referentes à Responsabilidade Anual pela Exploração da Instalação Elétrica, 
acrescendo, a ambos os valores, o valor do IV A à taxa em vigor aplicável. Considerando que tanto a 
certificação das referidas instalações elétricas, junto da CERTIEL, como a responsabilidade pela 
exploração das mesmas instalações são obrigatórias e devem ser feitas por entidades credenciadas, 
tendo em conta o valor em causa, foi deliberado, por unanimidade adjudicar aqueles serviços à pro
ponente de acordo com a referida proposta. 

--PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA NO RIO ANGUEIRA EM VIMIOSO -Adjudicação: Presente o projeto 
de decisão do júri de acompanhamento do procedimento em título elaborado ao abrigo do artigo 125° 
do CCP, que conclui que tendo sido apresentada uma única proposta no âmbito do procedimento e 
título, da firma AGS, Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S. A., do valor de 
71 910,00 Euros, acrescido do IVA a taxa em vigor, que classifica em 1 o lugar, concluindo que 
poderá ser nestes termos confirmada a adjudicação. 

------ Face ao projeto de decisão analisado foi deliberado por unanimidade adjudicar ao único con
corrente. 

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

-- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO - E.T.A.R. DE ARGOSELO, E.T.A.R. DA ZONA 
INDUSTRIAL, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO PARQUE DE CAMPISMO E DE VILAR SECO
Relatório de exploração referente ao mês de março/2013 e fatora n° 5670103386 de 3713,18 
Euros: Analisada a informação técnica n° 73/13, datada do dia 09 de maio, subscrita pelo Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígra e, emitid 

' 
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pela prestadora daquele serviço, a firma A. G.S., reportando que o serviço foi prestado com regulari
dade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em 
apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura. 

-- SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - Fatora n.0 100/2013, refe
rente ao mês de abril de 2013 da Resíduos do Nordeste no valor de € 22 610,57 Euros: Analisada 
a informação no 202, 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, reportando diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente executa
dos e a faturação apresentada da firma Resíduos do Nordeste, discrepâncias que se traduzem numa 
faturação a mais nos seguintes itens: 

1 - Remoção de R.S. U Vimioso - 146,05 Euros; 
6.4- Varredura mecânica - 44,99 Euros; 
6.5 - Lavagem de arruamentos - 379,76 Euros, 

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

--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-N2002, 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 n° 60/2007, de 04 de setembro, deferiu o seguinte 
pedido de licenciamento de operação urbanística: 

- Ana Maria Padrão Gonçalves - Demolição/Construção de um armazém agrícola, sito na 
rua da Portela, em Vimioso, 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

--CERTIDÕES: 

-- CTT Correios de Portugal, S. A. - Identificação/ designação de local: Presente a informa
ção técnica n. 0 203/13, datada do dia 17 do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel 
Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido certificação de identificação do local onde se situa o imó
vel registado na matriz predial urbana sob o artigo 1757 da freguesia de Vimioso, alegando que anti
gamente o local era conhecido como Rua do Castelo ou Largo do Cruzeiro, sendo atual ente 

\ 

Reunião Ordinária de 27 - 05 - 2013 



Fl.07 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

designado por Largo Mendo Rufino, foi deliberado por unanimidade certificar, de acordo com a 
informação em apreço. 

-- Celeste Augusta Preto Correia - Identificação/designação de local: Presente a informação 
técnica n.0 199/13, datada do dia 16 do mês em curso, 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 1646, da 
freguesia de Vimioso, designado atualmente por Bairro das Cruzes, antigamente era conhecido 
como Estrada Nova, foi deliberado por unanimidade certificar, de acordo com a informação referida. 

--João António Vaqueiro - Identificação/designação de local: Presente a informação técnica 
n.0 208/13, datada do dia 21 do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, relativa ao pedido do 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 640, na locali
dade de Vale de Pena, freguesia de Pinelo, designado atualmente por Rua da Mãe de Água Nova, 
antigamente era conhecido como Eiricas, foi deliberado por unanimidade certificar, de acordo com 
a informação referida. 

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

-- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE VIMIOSO - Apoio para Atividades 
de Encerramento do Ano Letivo 2012/2013: Presente o Oficio n. 0 336, de 16 de maio, da entidade 
em epígrafe, solicitando apoio logístico e financeiro para realização das actividades de encerramento 
do corrente ano lectivo, foi deliberado por unanimidade, a exemplo do ano anterior, apoiar a activi
dade e atribuir uma verba para custear os prémios do festival, definindo os seguintes valores: 1.0 

prémio 120,00 Euros; 2.0 prémio 80,00 Euros; 3.0 prémio 50,00 Euros e 4.0 prémio 30,00 Euros. 

--FEIRA DE ARTES, OFICIOS E SABORES 2012- Montaria ao Javali em S. Joanico: Presen
te a informação n.0 DDES/16, datada de 10/05/2013, subscritas pelo Chefe da Divisão de Desenvol
vimento Económico e Social, Paulo Braz, relativa ao pedido apresentado pela Associação de Caça e 
Pesca de S. Joanico, no sentido de regularizar a divida acumulada no valor de 800,00 Euros, inerente 
à organização da montaria integrada na feira de artes e oficios do ano 2012, justificando o saldo 
negativo com o baixo custo das inscrições dos caçadores participantes, foi deliberado, de acordo com 
a informação referida, transferir o montante em causa para a organizadora do evento. 

-- ÁGUIA FUTEBOL CLUB DE VIMIOSO -Reparação de viatura: Foi presente o pedido subs
crito pelo presidente da direção do clube em epígrafe, solicitando apoio financeiro para fazer face às 
despesas relativas à reparação da viatura, propriedade do clube, uma vez que este não possui capaci
dade financeira para suportar esta reparação, foi deliberado por unanimidade atribuir o apoio finan
ceiro no valor de 620,00 Euros. 
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--OUTROS-------------------------------

-- UTILIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES: Foram presentes diversos pedidos de 
autorização para utilização dos transportes escolares, pelos munícipes abaixo mencionados, inscritos 
no curso de formação profissional, "Bovinos de Carne ", a decorrer em Vimioso, promovido pelo 
Centro de Gestão de Empresas Agrícolas, argumentando o facto de ser este o único meio de transpor
te disponível que lhe permite a deslocação para frequência do curso de formação: 

-Ana Maria Ferreira Granado - trajeto Algoso - Vimioso - Algoso; 
- Arly Florentino Paulo Xavier- trajeto Santulhão - Vimioso - Santulhão; 
-Maria Salomé Vaqueiro Femades- trajeto Carção- Vimioso - Carção; 
- Carina da Graça do Vale- trajeto Carção- Vimioso - Carção; 
-Nuno Alves do Bento - trajeto Carção - Vimioso - Carção; 
- Ana Cristina Fernandes Afonso - trajeto Carção - Vimioso - Carção; 

-- Ponderados os pedidos foi deliberado por unanimidade autorizar o uso dos transportes para o 
efeito apontado. 

-- Não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dezasseis horas e quinze 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 membros do órgão intervenientes na reunião, apesar do disposto na 
referida norma legal. 
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