
Fl.Ol 

ATA No 10 

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

-- Aos treze dias do mês de maio do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e cinquenta minu
tos, 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 
1 O do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
1 173 273,34 Euros. 

--- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

--MODIFICAÇÃO N° 11- REVISÃO N° 3: Presente a modificação I revisão em epígrafe, no 
valor total de 11 O 000,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação 
da Assembleia Municipal. 

--MODIFICAÇÃO N° 12- ALTERAÇÃO N° 7: Presente a modificação I alteração em epígrafe 
no valor total de 127 000,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

--ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 

--MODIFICAÇÃO No 11 -REVISÃO N° 4 AO ORÇAMENTO DA RECEITA: Presente a modi
ficação I revisão em epígrafe, no valor de 11 O 000,00 Euros, foi deliberado por unanimidade apro
vá-la e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

Reunião Ordinária de 13 - 05- 2013 



Fl.02 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

-- MODIFICAÇÃO No 11 -REVISÃO No 3 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a modi
ficação I revisão em epígrafe, no valor de 11 O 000,00 Euros, correspondendo a despesa de capital, 
foi deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

--MODIFICAÇÃO No 12 -ALTERAÇÃO No 8 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 203 900,00 Euros; correspondendo 95 000,00 
Euros a despesas correntes e 108 900,00 Euros a despesa de capital, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

-- REGRAS DE EQUILÍBRIO DAS CONTAS DO SETOR EMPRESARIAL LOCAL: Presente a 
informação 0 024113 datada do dia 06 de Maio corrente, subscrita pelo Técnico Superior, António 
Emílio Martins, relativa às regras de equilíbrio das contas do setor empresarial local, concluindo 
que o município deverá transferir a verba de 16 742,71 Euros para a empresa, Vimioso 2003, E. M, 
foi deliberado por unanimidade aprovar a transferência da referida verba. 

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

--AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA DE "PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURISMO 
E A VENTURA DE VIMIOSO - PORTAS DE SERAPICOS I EDIFÍCIO DE SERVIÇOS DO CEN
TRO DE RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO -Adjudicação: Presente o relatório final do júri de 
acompanhamento do procedimento em título, elaborado ao abrigo do artigo 124° do CCP, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 1812008, de 291011 , o qual conclui que, de entre as propostas apresentadas, a da 
firma Fernando Alberto Marujo & Filho, Lda., do valor de 115 518,18 Euros, que classifica em 1° 
lugar, é a economicamente mais vantajosa, podendo, assim, ser confirmada a adjudicação a esta 
firma, foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação da empreitada em causa de acordo 
com este relatório. 

--EMPREITADAS DE" LIGAÇÃO ARGOSELO-RIO SABOR I CAMINHO RURAL DO PONTÃO 
DO RIO SABOR AO SANTUÁRIO DE S. BARTOLOMEU" e " CONSTRUÇÃO I BENEFICIAÇÃO 
DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL- LIGAÇÃO DA E. N. 218 AO SANTUÁRIO DE S. BARTOLOMEU 
" - Cessão da posição contratual: Presentes duas proposta da firma Construtora Mirandesa, Lda., 
para cessão da posição contratual que detém nos contratos das obras em título à firma Cota 700, 
Unipessoal, Lda., e analisada a informação no 006/DA, datada do dia 1 O do mês em curso, do Chefe 
da Divisão Administrativa, António A. Lopes Coelho, na qual se citam os termos legais porque se 
rege este procedimento, referindo que ambas as obras se encontram concluídas e recebidas proviso
riamente, não havendo trabalhos a ceder, mas simplesmente obrigações de garantia da boa execução 
destas pelo prazo de garantia contratualizado. Obrigações devidamente caucionadas. 

-- Esclarece que, a pesar de tudo, no contrato da obra "Ligação Argoselo-Rio Sabor I Caminho 
Rural do Pontão do Rio Sabor ao Santuário de S. Bartolomeu" encontra-se vedada a cessão da 
posição contratual. A ponderar-se este procedimento deverá ser previamente aprovado pelo execu
tivo e deverá apenas incidir sobre o contrato "Construção I Beneficiação da Rede Viária Munici
pal- Ligação da E. N. 218 ao Santuário de S. Bartolomeu", ponderada que seja a fundamentação 
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do pretenso cedente e garantidas as capacidades técnicas e financeiras do cessionário, bem como a 
apresentação por parte deste os documentos a que o primeiro se obrigou no ato de contratação. 

----- Refere, contudo, que os créditos da pretensa cedente, a firma Construtora Mirandesa, Lda., 
encontram-se penhorados no decurso do Processo n° 966/09.5TBBGC-B, que decorre no Tribunal 
Judicial- 2° Juízo - de Bragança. Penhora de que esta câmara foi notificada em 01/09/2012, confir
mada em 20/1112012 e 18/10/2012. Motivo que, só por si, inviabiliza a cedência da posição contra
tual desta firma, posto que, desta cedência, resultaria, subsequentemente, a libertação das responsa
bilidades, compromissos, bem como dos créditos existentes (cauções e reforços de caução) do 
empreiteiro, Construtora Mirandesa, Lda., e, consequentemente, o desrespeito da decisão do referi
do tribunal por parte deste órgão. 

-- Ponderada a proposta da firma Construtora Mirandesa, Lda., e considerando o teor da infor
mação analisada; o fato de as obras se encontrarem recebias provisoriamente e em especial o fato de 
os créditos desta firma se encontrarem cativos na sequência do processo referido, foi deliberado por 
unanimidade indeferir a pretensão de cessão da posição contratual requerida por e aquela firma. 

--APROVAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATO: 

--Presente a minuta do contrato: 

- "BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA E. N. VIMIOSO-CAÇARELHOS (ESTRADA DA PONTE DO CABO), 

foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

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

-- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O BALNEÁRIO TERMAL - EQUIPAMENTO 
DE TRATAMENTOS -Ajuste Direto: Presentes o convite, o programa do procedimento e o cader
no de encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para efeitos deste procedi
mento se estima em 74 850,00 Euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de ajuste dire
to nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) n° 1 do artigo 20.0

, e Capí
tulo I do Título III 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 Multinordeste - Mul
tifunções em Construção e Engenharias, S.A. 

--As propostas deverão ser apresentadas via plataforma de contratação pública vortal GOV no 
endereço http://www. vortalgov.pt, até às 23 h e 59 m do dia vinte e oito do mês de maio do ano 
em curso. 

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

-Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Manuel Miranda Ferreira Pinto, que substituirá o presidente nas suas faltas e 
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impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, Técnico Superior, ambos desta 
câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: António Alberto Gonçalves Coelho e Sofia Maria Ventura Diz, ambos 
Técnicos Superiores, desta câmara municipal. 

-- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS - ESCAVADORA HIDRÁULICA DE RASTOS -
Auto de receção: Presente o auto de receção relativo à máquina em título lavrado pela respetiva 
comissão composta por representantes desta câmara e do fornecedor, que conclui, que a mesma se 
encontra na generalidade em condições de ser recebida, com exceção de pequenos faltas que 
podem ser colmatadas à posterior, foi deliberado por unanimidade aprovar o auto em apreço, 
impondo ao fornecedor um prazo de 30 dias para a resolução das aludidas faltas. 

-- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS - ESCAVADORA HIDRÁULICA DE RASTOS -
Pagamento: Presente a informação n° 192, data da do dia 09 do mês em curso, do Técnico Superior 
Vítor Filipe Afonso Ventura, a qual conclui que tendo a máquina em título sido recebida nas condi
ção de serem reparadas no prazo de 30 dias as faltas apontadas, referidas no auto de receção. Faltas 
que, na sua maior parte, constata já se encontrarem resolvidas, restando por resolver as relativas 
ao balde, que só não estão resolvidas em virtude desta câmara não ter disponibilizado aquele ele
mento ao fornecedor para proceder à sua reparação, considerando-se, assim, em condições de se 
proceder ao pagamento, foi deliberado por unanimidade aprovar o pagamento daquela máquina. 

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

--EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA- Relatório refe
rente ao mês de março/2013 e fatora n. 0 5670103387 de 3931,45 Euros: Analisada a informação 
técnica n° 70, datada do dia 06 do mês de maio, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração referente ao mês de março 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. 

-- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESI
DUAIS NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO- Relatório de exploração referente ao mês de mar
ço/2013 e fatora n° 5670103388 de 16 162,05 Euros: Analisada a informação técnica n° 67/2013, 
datada do dia 30 de abril, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente 
ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma A. G.S., 
reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a referir de anormal, foi 
deliberado por unanimidade aprovar o relatório em apreço e proceder ao seu pagamento conforme 
faturado. 
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EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referen
te ao mês de março de 2013 e fatora n.0 5670103385 de 15 197,38 Euros: Presente a informação 
técnica no 66/2013, datada do dia 29 do mês de abril, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel 
Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração do mês de março de 2013, emitido pela 
prestadora daquele serviço, a firma AGS, que conclui pela inexistência de anomalias, foi deliberado 
por unanimidade aprovar o relatório apresentado e proceder ao pagamento da respetiva fatura, de 
acordo com a informação em análise. 

--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 março de 2013 a 20 de abril de 2013 e fatora n.0 5670103467 de 3765,02 Euros: Pre
sente a informação no 65/2013, datada do dia 29 de abril, 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 a normal prestação deste serviço, foi deliberado por unanimida
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. o 1 do artigo 65. o da Lei n. o 169/99, de 18 de setembro, 
alterada 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 n° 60/2007, de 04 de setembro, deferiu o 
seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística: 

-Nuno José Fernandes Falcão e Marisa da Conceição Raposo Meirinhos- Reapreciação 
de processo de obras de construção de uma habitação unifamiliar, sita no Lote 25, do Loteamento 
Municipal e Social de S. Vicente, em Vimioso; 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

-- INSALUBRIDADE DENTRO O AGLOMERADO URBANO DE CAMPO DE VIBORAS: Pre
sente o auto de vistoria, datado 29/04/2013, relativo à vistoria efectuada às instalações de alojamen
to de aves sito na localidade de Campo de Víboras, propriedade da Senhora Maria do Céu Gi Jere
mias, originada por denúncia do Senhor José dos Anjos da Silva Malaca, do qual se conclui que, no 
local, num anexo da casa de habitação da reclamada, existe um número reduzido de aves, destinado 
a autoconsumo, não tendo sido detetados maus cheiros. 

-- Recomenda, no entanto a comissão de vistoria, que a proprietária deve providenciar a limpeza 
regular das instalações, evitar a acumulação de estrumes no exterior e proceder à desinsetização dos 
animais e do alojamento com alguma regularidade. 
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---- Analisado o referido auto e em concordância com o mesmo, foi deliberado por unanimidade 
aprová-lo e notificar o queixoso, do teor do mesmo. 

--INSALUBRIDADE DENTRO O AGLOMERADO URBANO DE VILAR SÊCO: Presente ao 
auto de vistoria, datado 29/04/2013, relativo à vistoria efectuada às instalações de alojamento de 
bovinos sito na localidade de Vilar Sêco, propriedade da Senhora Amélia Afonso Raposo, originada 
por denúncia do Senhor Isidro Fernandes, do qual se conclui que no local se encontra uma explora
ção de bovinos, devidamente licenciada e controlada sanitariamente, sem escorrências de detritos 
para o exterior, não tendo sido detetados maus cheiros. 

-- Recomenda, no entanto, a comissão de vistoria, que a proprietária da exploração deverá pro
ceder à limpeza regular das instalações, evitar a acumulação de estrumes no exterior e providenciar 
a desinsetização dos animais e do alojamento com alguma regularidade. 

-- Analisado o referido auto e em concordância com o mesmo, foi deliberado por unanimidade 
aprová-lo e notificar o queixoso, do teor do mesmo. 

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

--MERCADO MUNICIPAL: 

--- Clube de Caça e Pesca de Vimioso - Cedência de Loja: Presente o requerimento subscrito 
pelo senhor Luís Rodrigues, na qualidade de Presidente do Clube de Caça e Pesca de Vimioso, soli
citando a cedência de um espaço/loja no mercado municipal, para sede social do clube, foi delibera
do por unanimidade ceder o espaço disponível no mercado municipal pelo período em que não seja 
necessário para o município. 

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

--CENTRO SÓCIO-CULTURAL DE VIMIOSO- I Campeonato de Danças de Salão: Presente 
o oficio n.0 8, datado de 09 do mês em curso, acompanhado do mapa de receita e despesa referente 
ao I campeonato de danças de salão - Salumdance, o qual apresenta um saldo negativo de 1 082,1 O 
Euros, foi deliberado por unanimidade conceder, ao centro em título, uma comparticipação finan
ceira do mesmo valor. 

-- VII CONCURSO/DESFILE DE CARNAVAL INTERGERACIONAL 2013: Presente a infor
mação n .0 16/13, datada de 10 de maio, da Técnica Superior, Ana Falcão, informando que no passa
do dia 8 de fevereiro se realizou o VII Concurso/Desfile de Carnaval Intergeracional 12013, em 
que previa a atribuição de prémios aos melhores disfarces, solicita, agora, o pagamento da despesas 
referentes ao prémio atribuído às turmas vencedoras do 2.0 e 3.0 ciclos do Agrupamento de Escolas 
de Vimioso que consiste na visualização de um filme didático, na casa da cultura, seguida de um 
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lanche convívio, foi deliberado por unanimidade autorizar o pagamento das despesas inerentes à 
atividade. 

---- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO - Apoio à atividade da Escola de Musica 
de Mirandela: Presente o oficio n.0 271/4.2., datado de 19/04/2013, do Agrupamento de Escolas de 
Vimioso solicitando apoio/subsidio para fazer face aos encargos com a atividade em epígrafe, foi 
deliberado por unanimidade conceder uma verba a definir oportunamente. 

--II EDIÇÃO DA EXPO TRÁS-OS-MONTES: Presente a comunicação via mail do NERBA 
AE, de Bragança, convidando o Município de Vimioso a aderir ao certame em título cujo objetivo 
é a divulgação das potencialidades do municípios aderentes, solicitando uma contribuição finan
ceira da importância de 2500,00 Euros, obtendo em contrapartida um espaço de exposição, 500 
convites e promoção do município em atos publicitários daquele evento, foi deliberado por unani
midade aderir ao certame e contribuir com a verba solicitada. 

-- FEIRA DO LIVRO E OUTROS EVENTOS - Dia Mundial da Criança, Espetáculo de Musi
ca e Dança Contemporânea, Encontro de Bandas: Presente a informação Ref.3 DDES/15, datada 
de 1 O de Maio corrente, solicitando autorização para realização dos eventos em epígrafe, que decor
rerão nos dias 7, 8 e 9 de junho, bem como a realização das despesas inerentes ao mesmo, foi deli
berado por unanimidade assumir as respetivas despesas. 

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

-- Presente o pedido de apoio e respetivo processo formulado nos termos do Regulamento Muni
cipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, do estudante do ensino 
superior: 

- Vitor Cardoso Ferreira da Silva- estudante do 2.0 ano do Curso de Licenciatura, em Enge
nharia Biotecnológica, do Instituto Politécnico de Bragança, 

foi deliberado por unanimidade atribuir ao requerente uma bolsa de estudo igual ao valor da propi
na, a partir desta data até ao final do ano lectivo, nos termos do n° 3 do artigo 3° do referido regula
mento, a pagar diretamente ao respetivo estabelecimento de ensino. 

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

--TRANSPORTES ESCOLARES: 

--- Tânia Almeida Veiga: Presente o pedido da munícipe em título, datado de 1 O de Maio cor
rente, no qual solicita autorização para utilizar os transportes escolares no trajeto Santulhão -
Vimioso - Santulhão, a fim frequentar um curso de formação "Bovinos de Carne" em Vimioso, 
promovido pelo Centro de Gestão de Empresas Agrícolas de Vimioso, foi deliberado por unanimi-
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dade ratificar o despacho de deferimento proferido no dia 10/05/2013, pelo Senhor Vereador Antó
nio Jorge Fidalgo Martins. 

------Não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dezasseis horas 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 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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