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CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATAN° 08 

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

-- Aos quinze dias do mês de abril do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e quarenta e cin
co 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 Pre
sidente 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 agen
dados. 

-- ORDEM DO DIA: 

-- CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2012 E CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS CON-
SOLIDADAS--------------------------------

------ Presentes os documentos em título foi deliberado aprová-los e remetê-los à apreciação e apro
vação da Assembleia Municipal. 

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

--- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do dia 
12 do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
945 845,49 Euros. 

-- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

---MODIFICAÇÃO No 9 - REVISÃO N° 2: Presente a modificação I revisão em epígrafe, no valor 
total de 121 628,37 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação da 
Assembleia Municipal. 

- -ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 

--MODIFICAÇÃO No 9- REVISÃO No 3 AO ORÇAMENTO DA RECEITA: Presente a modifi
cação I revisão em epígrafe, relativa à classificação económica 1003010409 - Ministério da Adminis-
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tração Interna, apresentando uma diminuição/anulação no valor de 25 091,75 Euros e uma inscri
ção/reforço no valor de 146 720,12 Euros relativa à classificação económica - 100307- Estado Parti
cipação Comunitária em Projetas Cofinanciados, foi deliberado por unanimidade aprová-la e subme
tê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

-- MODIFICAÇÃO N° 9 - REVISÃO No 2 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a modifi
cação I revisão em epígrafe, no valor de 121 628,37 Euros, correspondendo a despesa de capital, foi 
deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

--MODIFICAÇÃO No 10- ALTERAÇÃO No 7 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 11 500,00 Euros, correspondendo a despesas cor
rentes, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

-- LCPA- AUMENTO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Analisada a informação no 
021, data de 10 do mês em curso, da responsável, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, propondo, 
nos termos do artigo 4° âmbito da LCPA e n° 2 do artigo 6° do Decreto-Lei no 127/2012, de 21 de 
junho, e, tendo em consideração que o município celebrou com a EP- Estradas de Portugal, S.A., um 
protocolo para a Beneficiação da antiga E.N.- Vimioso Caçarelhos (Estrada da Ponte do Cabo), no 
valor de 149 000,05 Euros, valor que foi objeto de compromisso assumido com a adjudicação daque
la obra, ocorrida hoje, propondo neste contexto autorização para se proceder a um aumento temporá
rio dos fundos disponíveis no montante de 157 940,06 Euros, por antecipação de verbas originadas 
no referido protocolo, foi deliberado autorizar o referido aumento temporário dos fundos disponíveis. 

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

--AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS 
NO CONCELHO - ZONA ENVOLVENTE AO BALNEÁRIO TERMAL DE VIMIOSO -Adjudica
ção: 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° 18/2008, de 29/011 , que conclui que de 
entre as propostas apresentadas, a da firma Multinordeste - Multifunções em Construção e Enge
nharia, S. A., no valor de 149 629,06 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. 

--AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA E. N. VIMIOSO
CAÇARELHOS (Estrada da Ponte do Cabo) -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° 18/2008, de 29/011 , que conclui que, de entre as propostas apresentadas, a da 
firma COTA 700 - Gabinete de Topografia e Engenharia, Unipessoal, Lda, no valor de 149 
000,05 Euros, que classifica em 1 o lugar, é a economicamente mais vantajosa, podendo assim ser 
confirmada a adjudicação a esta firma, foi deliberado por unanimidade de acordo com o referido 
relatório proceder à adjudicação da empreitada em causa à referida firma. 
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EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO, BEBEDOURO I FONTE DE MERGULHO LARGO 
PRINCIPAL DE MA TELA - Alteração de materiais: Presente a informação n° 151/DUP, do Técnico 
Superior António A. Gonçalves Coelho, datada de hoje, analisando uma proposta do empreiteiro da 
obra em epígrafe, a firma Abel Luís Nogueiro & Irmãos, Lda. , que propõe a substituição, em obra, 
dos projetares de pavimento e dos postes de iluminação previstos em projeto por outros de caraterís
ticas diferentes, concluindo que a alteração proposta pelo empreiteiro, embora implicando uma dife
rença notória de design, em contrapartida a tecnologia da luminária possui maior eficiência energé
tica e maior raio e intensidade de iluminação, revelando-se mais vantajosa que a solução de projeto, 
foi deliberado por unanimidade, atenta informação referida, aprovar as alterações propostas pelo 
empreiteiro. 

-- CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA FEIRA DO GADO - Plano de segurança e saúde em 
obra: Presente a informação n° 148, datada do dia 11 do mês em curso, do Técnico Superior de 
S.H.S.T., Carlos Ventura, referindo que, após análise do plano em epígrafe, apresentado pela adjudi
catária da obra, a firma Vimiconstruções, Lda., reúne as condições para que a obra se realize, foi 
deliberado aprová-lo. 

--ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO- Plano de segurança e saúde em obra: Pre
sente a informação n° 146, datada do dia 11 do mês em curso, do Técnico Superior de S.H.S.T., Car
los Ventura, referindo que após análise do plano em epígrafe, apresentado pela adjudicatária da 
obra, a firma António Marta - Escavações Sociedade Unipessoal, Lda, reúne as condições para que a 
esta se realize, foi deliberado aprová-lo. 

--RECUPERAÇÃO DO BEBEDOURO I FONTE DE MERGULHO, LARGO PRINCIPAL DE 
MA TELA - Plano de segurança e saúde em obra: Presente a informação n° 147, datada do dia 11 
do mês em curso, do Técnico Superior de S.H.S.T., Carlos Ventura, referindo que após análise do 
plano em epígrafe, apresentado pela adjudicatária da obra, a fmna Abel Luís Nogueiro & Irmãos 
Lda., reúne as condições para que a obra se realize, foi deliberado, de acordo com esta informação, 
aprová-lo. 

--AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presente o auto de vistoria e medição 
de trabalhos referente à seguinte obra: 

-Reconversão de Imóveis no Concelho- Readaptação de Jardim de Infância de Santu
lhão- Auto de medição n° 05, datado de 15/04/2013, no valor de 7199,90 Euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

--APROVAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRA TO: 
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------Presentes as minutas dos contratos: 

- "REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO"; 

- "CONSTRUÇA-0 DO RECINTO DA FEIRA DE GADO",· 

- "AQUTSIÇA-0 DE MAQUINAS PESADAS- ESCAVADORA HTDRAULJCA DE RASTOS", 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

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

--PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO RIO ANGUEIRA EM VIMIOSO- Ajuste Direto: Presentes o 
convite, o programa do procedimento e o caderno de encargos relativos ao procedimento em epígra
fe, cujo valor base para efeitos deste procedimento se estima em 71 910,00 Euros, foi deliberado 
aprová-los e proceder à abertura de ajuste direto nos termos dos documentos referidos e legislação 
aplicável; alínea a) do artigo 20.0

, e Capítulo I do Título III da Parte 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 n° 131/2010, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o 
efeito a firma AGS, Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S. A.. 

-- As propostas deverão ser apresentadas via plataforma de contratação pública vortal GOV no 
endereço http://www. vortalgov.pt, até às 17 h e 30 m do dia catorze 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 

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. 

-- ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE DO RIO MAÇÃS PARA 
REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- Pagamento 4a Prestação: Presente a informação n.0 

149, de 12/04/2013, da Técnica Superior Sónia Maria, fazendo uma breve retrospetiva sobre a aqui
sição dos serviços em título, adjudicados à firma M5 - Consultores de Engenharia, Lda., referindo 
que se encontrava em falta o pagamento correspondente à 4a prestação daqueles serviços, motivado 
pela demora na emissão dos pareceres pelas entidades externas; APA IP, ICNF e CCDRN, porém, 
tendo sido já rececionados os pareceres favoráveis das referidas entidades, encontram-se por isso-
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reunidas as cond;ções para se proceder ao pagamento da referida prestação do valor de 25 375,00 ~ 
Euros. 

------ Considerando que os ditos pareceres já foram emitidos foi deliberado por unanimidade proceder 
ao pagamento da prestação em causa. 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHA
MENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA: Pelo Sr. Presidente da Câmara foi informado que na sequên
cia do decorrer das obras: 

-Edifício de Serviços do Centro de Receção e Interpretação - Portas de Serapicos e 
- Edifício de Serviços do Centro de Receção e Encaminhamento, ambas integradas no 

PINTA - Parque Ibérico de Natureza e Aventura, de Vimioso, 
e na sequência das recentes adjudicações das empreitadas: 

- Beneficiação de Arruamentos Diversos no Concelho - Matela; 
-Requalificações Urbanísticas no Concelho; 
- Centro Interpretativo das Minas de Argoselo; 
- Edifício da GNR de Vimioso; 
- Edifício do Recinto da Feira do Gado em Vimioso, 

e ainda pela necessidade de garantir a execução de projetas, prestação de apoio técnico e de acom
panhamento das obras do: 

-Centro Social Paroquial de Nossa Senhora das Dores de Argoselo; 
- Capela Mortuária de Argoselo, 

promovidas respetivamente pelas entidades; Centro Social Paroquial de Nossa Senhora das Dores e 
Comissão da Fábrica da Igreja, da localidade de Argoselo, para as quais esta câmara garantiu a estas 
a colaboração dos serviços desta câmara. 
Seja pela necessidade de manutenção de fiscalização técnica das referidas obras em execução, seja 
pelo excecional aumento derivado do arranque das novas obras, implica a necessidade de garantir o 
respetivo acompanhamento, fiscalização e coordenação, ações que implicam, necessariamente, um 
extraordinário aumento de trabalho na área das obras públicas e a subsequente necessidade de afeta
ção dos profissionais específicos necessários. 

------ Constata, por outro lado, que as exigências e a complexidade, cada vez maiores, dos serviços de 
obras públicas não tem acompanhado o necessário recrutamento dos recursos humanos específicos da 
especialidade, agravado, pela progressiva diminuição transversal dos quadros dos serviços da autar
quia, imposto pelas leis vigentes. 

------A imperiosa necessidade de assegurar os serviços da especialidade de engenharia para as referi
das obras obriga a disponibilizar os técnicos necessários engenheiros civis. 

------ Demonstra, assim, a necessidade de contratar os serviços técnicos na área de engenharia neces
sários ao acompanhamento e fiscalização de diversas obras em curso e elaboração projetos da espe
cialidade de engenharia, tarefas que se prevê decorram, no mínimo, num período estimado de 12 
meses. 

------Neste contexto apresentou a informação n° 05/DA, datada do dia 12 do mês em curso, do 
Chefe da Divisão Administrativa, António Alberto Lopes Coelho, que refere que: 
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1 - O trabalho que se pretende que venha a ser necessário executar no âmbito exposto pode ser 
objeto de contratação externa a profissionais independentes, para o período, referenciado; 

2 - Embora o município possua, no seu mapa de pessoal, profissionais na carreira de Técnico 
Superior de Engenharia, estes encontram-se afetos a outras tarefas imprescindíveis; na área de obras 
particulares, no acompanhamento e fiscalização de obras públicas, na fiscalização e coordenação de 
serviços de águas e saneamento básico, no acompanhamento de planos de ordenamento e outros ser
viços, julgando-se, face ao volume de trabalhos, não poderem ser afetados aos serviços das obras que 
se pretendem iniciar; 

3 -Neste sentido, informa que poderá, caso superiormente se entenda adequado, proceder à 
contratação externa desses serviços que poderá passar pela contratação de serviços na modalidade de 
tarefa ou de avença. 

4 - Refere ainda que, de entre as modalidades de contratação referidas e tendo em conta o tem
po exigido para a realização dos trabalhos em causa e o tipo de serviço a realizar, entende-se que a 
modalidade de tarefa é a que melhor se ajusta à situação. 

5- Neste contexto informa que a contratação de serviços nas modalidades de tarefa ou de aven
ça é regulado pelo artigo 35° da Lei n° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterado pela Lei n° 3-
B/2010, de 28 de Abril, aplicável à Administração Local pelo Decreto Lei n° 209/2009, de 3 de 
setembro, condicionado contudo pelo disposto no artigo 75° da Lei no 66-B/2013, de 31 de dezem
bro, no que respeita a redução remuneratória, normas que citou e foram analisadas. 

------ Conclui, resumindo, que a aquisição dos serviços pretendida, salvo melhor entendimento é 
enquadrável em execução de trabalho não subordinado, para a qual se revela inconveniente o recurso 
a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; obriga ao cumprimento regime 
legal da aquisição de serviços previsto no Código dos Contratos Públicos; depende de prévio pare
cer favorável da competência do executivo; obriga à inscrição, na respetiva rubrica orçamental do 
órgão dos encargos financeiros globais anuais que suportem o contrato; carece de parecer prévio vin
culativo da competência do órgão executivo no que concerne à redução remuneratória. 
Cabe ao Sr. Presidente da Câmara, propor ao executivo a aprovação do procedimento de contração e 
respetivo preço a pagar, a emissão de prévio parecer favorável à contratação, e a escolha do proce
dimento de formação do contrato o ajuste direto com consulta a três profissionais, e ainda propor, 
no âmbito da redução remuneratória, a emissão de parecer prévio vinculativo bem como a emissão 
de declaração de cabimento orçamental. 

------Face ao exposto o Sr. Presidente propôs: 
- que se aprove a contratação de um Engenheiro Civis na modalidade de tarefa, para acompa-

nhamento e fiscalização das obras referidas; 
- que se defina o procedimento de formação do contrato, o ajuste direto, convidando três profis

sionais, Engenheiros Civis, a apresentar proposta, propondo os seguintes técnicos a convidar: 
Paulo Francisco dos Santos Abrantes; Sofia Maria Ventura Diz, e Hugo Filipe Castro Pereira; 

- que se emita prévio parecer favorável vinculativo para a contratação; 
- que se defina, para o período referido de 12 meses, o preço total a pagar de 24 600,00 Euros e a 

forma de pagamento mensal, 
- que se inscreva na respetiva rubrica orçamental os encargos financeiros globais anuais emitin
do a respetiva nota de cabimentação e subsequente compromisso de pagamento. 

------ Ponderada a proposta do Sr. Presidente e considerando o exposto foi deliberado por unanimida
de aprová-la e convidar os profissionais referidos a apresentar proposta de preço. 
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---CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS----------------------------

-----EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEJRA- Relatório refe
rente ao mês de fevereiro/2013 e fatura n.0 5670103204 de 3931,45 Euros: Analisada a informa
ção técnica n° 49, datada do dia 02 do mês de abril, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração referente ao mês de fevereiro de 2013, emitido 
pela prestadora daquele serviço, a firma AGS, reportando que o serviço foi prestado com regularida
de 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 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 fevereiro/2013 e fatura n° 5670103203 de 3713,18 
Euros: Analisada a informação técnica n° 47/13, datada do dia 28 de março, 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 regulari
dade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em 
apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura. 

-- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESI
DUAIS NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO- Relatório de exploração referente ao mês de feverei
ro/2013 e fatura n° 5670103205 de 16 162,05 Euros: Analisada a informação técnica n° 48/2013, 
datada do dia 28 de março, 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 deli
berado por unanimidade aprovar o relatório em apreço e proceder ao seu pagamento conforme fatu
rado. 

----EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao 
mês de fevereiro de 2013 e fatura n.0 5670103202 de 15 197,38 Euros: Presente a informação téc
nica n° 57/2013, datada do dia 11 do mês de abril, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração do mês de fevereiro de 2013, emitido pela presta
dora 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 fevereiro de 2012 a 20 de março de 2013 e fatura n.0 5670103339 de 3694,43 Euros: Presente 
a informação n° 55/2013, datada do dia 11 do mês de curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel 
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Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido ser
viço, a firma A.G.S., reportando a normal prestação deste serviço, foi deliberado por unanimidade 
aprovar o relatório bem como proceder ao pagamento da respetiva fatura. 

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

--LICENCIAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS: 

---Eugénia de Jesus Gonçalves: Foi presente o pedido de isenção de licença de utilização do pré
dio urbano sito ao n° 23 da Rua da Malhada, em Vimioso, inscrito na Matriz Predial Urbana da fre
guesia de Vimioso sob o artigo 1268, formulado pela Advogada, Dfl Maria José V. Costa, na quali
dade de constituinte da munícipe em epígrafe, alegando que, tendo o referido prédio, propriedade da 
usa constituinte, sido reedificado sob os prédios registados na matriz predial urbana da freguesia de 
Vimioso sob os artigos 504, 508, e 734, e que sendo estes anteriores a 1951, data em que foi aplicado 
o RGEU na freguesia de Vimioso, por este facto, estando estes isentos de licença de utilização, o 
novo prédio inscrito na matriz sob o dito artigo 1268 está também isento de licença de utilização. 

------ Sobre o assunto foi analisada a informação no 127, datada de 02 do mês em curso, do Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, que esclarece que o RGEU, aprovado pelo Decreto Lei no 
38382, de 07/08/ 1951, no seu artigo 1° determina-se que se aplica à execução de novas edificações 
bem como à reconstrução, ampliação, alteração, reparação ou demolição de construções existentes e, 
por sua vez, o artigo 8° do mesmo regulamento determina que a utilização de qualquer edificação 
nova, reconstruída ou ampliada ou alterada, carece de licença de municipal. 

------ Esclarece ainda que o artigo 1268, para o qual se requer a isenção de licença de utilização, 
resulta da demolição dos antigos artigos 504, 508, e 734, que deram origem à nova edificação. 

------ Por outro lado, informa que a constituinte da requerente é conhecedora de que para o prédio em 
causa foi recentemente indeferida licença de utilização em virtude da construção existente estar em 
desconformidade com o projeto aprovado e condições do licenciamento. 

------ Conclui neste sentido que, no seu entendimento, o pedido em apreço será de rejeitar. 

------ Considerando a situação exposta; considerando os antecedentes que, recentemente, conduziram 
este órgão ao indeferimento da licença de utilização do prédio em causa; considerando a argumenta
ção incoerente e infundada do pedido em apreço, foi deliberado por unanimidade indeferi-lo. 

-- CERTIDÕES: 

--José Augusto Torrão Higino- Identificação de designação de local: Presente a informação 
técnica n.0 132/13, datada do dia 03 do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel 
Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido de identificação do nome da rua em que situa o seu prédio 
urbano do munícipe em título, prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 676, informando 
que aquele prédio se situa na Rua do Fundo da Vila, conforme a toponímia aprovada por esta câma
ra, em Reunião Ordinária, realizada no dia 15/05/2010, mas também é conhecida por Rua do 1 o Con-
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----- Declarou-se impedido de participar nesta deliberação, o Sr. Vereador, António Augusto Torrão 
Vaz, tendo-se ausentado pelo tempo estritamente necessário, enquanto esta deliberação decorria. 

---Rita Carvalho do Fundo- Certidão de idade: Presente a informação n° 142/13, datada do dia 
1 O do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido de cer
tidão de idade do prédio urbano sito na Rua da Constituição, inscrito na Matriz Predial Urbana da 
freguesia de Argoselo, deste concelho, sob o artigo 1400, requerida pela munícipe em título, infor
mação que conclui que, após deslocação ao local, verificou-se que o referido prédio apresenta mate
riais e técnicas construtivas antigas, concluindo neste sentido que a construção teve origem antes do 
ano 1982. 

------ Ponderado o teor da informação em análise foi deliberado por unanimidade certificar em con
formidade. 

----CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEL: 

------ESTACIONAMENTO NA RUA DR. SÁ CARNEIRO: Presente a informação n° 141, datada do dia 
1 O do mês em curso, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, relativa ao condicionamento do 
estacionamento na rua em título, propondo neste sentido o seguinte: 

- proibição de estacionar no lado direito no sentido sul/norte da rua, imediatamente a seguir 
ao entroncamento com a travessa do Lar S. José, com colocação do sinal respetivo; 

- proibição de parar e estacionar no lado esquerdo da mesma via, no sentido sul/norte, 
num comprimento de llml medidos desde a barra da passadeira existente, com colocação 
de marcas de cor amarela; linha contínua junto ao limite da faixa de rodagem e sobre o 
bordo do passeio, 

foi deliberado por unanimidade aprovar esta proposta. 

------ESTACIONAMENTO NA RUA DA FONTE -JUNTO AO QUARTEL DA AHBVV: Presente a 
informação n° 137, datada do dia 08 do mês de março findo, do Técnico Superior, Orlando Marcos 
Moscoso, relativa ao condicionamento do estacionamento na rua em título, fazendo uma breve expo
sição das condicionantes nesta existentes na sequência de exposição feita pela Associação Humanitá
ria dos Bombeiros Voluntário de Vimioso, em que, em face dos serviços inerentes esta instituição 
solicita um estudo que permita o estacionamento do lado esquerdo ascendente da via, propõe a 
seguinte solução: 

- permitir o estacionamento no lado direito ascendente da via exclusivamente a veículos 
automóveis ligeiros de passageiros e mistos; 

- condicionar a rua, a partir da saída do parque de estacionamento, a trânsito de sentido 
único ascendente; 

- criar uma zona de um lugar de estacionamento autorizado de cargas e descargas, limitada 
ao tempo máximo de 30 minutos, do lardo esquerdo ascendente da rua, junto à entrada do 
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Mercado Municipal; 
- colocar no topo norte da rua, na interceção com a Rua da Portela, um sinal indicativo de 
via com dois sentidos de trânsito; 

- remover o sinal existente de sentido obrigatório, por desnecessário, no topo norte da rua, 
para quem circula no sentido descendente na Rua da Portela, mantendo o sinal de sentido 
proibido e alterando o painel adicional para as seguintes indicações " Exceto a Bombeiros ", 
também para quem circula no sentido descendente, na Rua da Portela; 

------Propõe ainda a possibilidade de se criar uma zona de estacionamento em espinha, no lado direi
to ascendente da Rua da Fonte, no espaço sobrante, entre a entrada pedonal em escadaria, do quartel 
dos bombeiros e a fonte de mergulho ali existente, sendo, neste caso, necessário proceder a peque
nas obras de melhoramento do aspeto do local. 

------Ponderada a proposta expressa na informação em análise, tendo em conta que é a mais adequa
da face ao sugerido pela AHBVV, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

--- COMISSÃO F ABRI QUEIRA DA FREGUESIA DE ARGOSELO: 

--PEDIDO DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA: Presente um oficio da 
entidade em título, datado do dia 25 de março do ano em curso, solicitando que lhe seja fornecido o 
projeto para a obra em título, bem como lhe seja garantido o respetivo acompanhamento técnico na 
execução, foi deliberado conceder. 

-- PEDIDO DE APOIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA: Presente 
outro oficio, datado do dia 1 O do mês em curso, da mesma entidade, solicitando apoio monetário ou 
material para a execução da obra em título, foi deliberado por unanimidade conceder um apoio em 
materiais de construção, até ao valor de 2500,00 Euros mais IV A. 

----- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE OVINOS DE RAÇA CHURRA GALEGA 
MIRANDESA- XVIII Concurso Nacional: Presente o oficio no 20/2013, datado de 02/04/2013, da 
associação em epígrafe, no qual solicita patrocínio para realização do " XVIII Concurso Nacional de 
Raça Ovina Churra Galega Mirandesa ", a realizar no próximo dia 20 de Abril do ano em curso, no 
mercado de gado de Malhadas, concelho de Miranda do Douro, foi deliberado por unanimidade atri
buir um troféu. 

-- APADI- BRAGANÇA- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DIMINUÍDO INTELECTUAL 
-Apoio Financeiro: Presente o oficio n° 65/2013, datado de 02/04/2013, da associação em epígrafe, 
agradecendo a forma como foi recebida por este município e solicitando a atribuição do subsídio 
anual nos termos do acordo celebrado com as câmaras municipais do distrito de Bragança, foi delibe
rado conceder um subsídio no valor de 250,00 Euros. 

--OUTROS---------------------------------------
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------ UTILIZAÇAO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA CARGAS E DESCARGAS DE AGUAS RESI
DUAIS: Presente a informação n° 56, datada do dia onze do mês em curso, do Técnico Superior, 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao assunto versado em título, referindo que tanto nos termos 
da lei anterior como da lei vigente, Lei n° 58/2005, a utilização dos recursos hídricos para rejeição de 
águas residuais carece de licenciamento, referindo que, possuindo esta câmara várias Estações de 
Tratamento de Águas Residuais, tem, ao longo do tempo, pedido o licenciando junto da Agência Por
tuguesa do Ambiente - A.P .A.. 

------ Neste sentido vem agora aquela entidade a solicitar o pagamento dos aludidos licenciamentos 
obrigatórios impostos pela lei referida, respeitante a 25 ETAR's, a que corresponde o valor de 
6250,00 Euros, propondo que seja regularizada a situação das descargas de águas residuais das refe
ridas ETAR's, passando necessariamente pela cabimentação da verba referida e da assunção dores
petivo compromisso de pagamento. 

------ Ponderada a situação e considerando tratar-se de licenciamentos legais obrigatórios foi delibe
rado por unanimidade, de acordo com o teor da informação analisada, proceder ao pagamento daque
les licenciamentos. 

ASSOCIAÇÃO "CHARNECA CLUB TT": Presente o pedido de autorização, datado de 
26/03/2013 , subscrito pelo presidente da associação em epígrafe, para a realização de um passeio 
todo o terreno com veículos motorizados, a levar a efeito no dia 13 do mês corrente, e, analisada a 
informação administrativa n. 0 05/13, de 09 de abril, subscrita pela Coordenadora Técnica, Zita Mar
tins Tecedor, foi deliberado ratificar o despacho de deferimento proferido, no dia 09/04/2013, pelo 
Senhor Vereador António Augusto Torrão Vaz. 

ASSOCIAÇÃO "CHARNECA CLUB TT": Presente o pedido de autorização datado de 
26/03/2013, subscrito pelo presidente da associação em epigrafe, para a realização de um passeio 
BTT e pedestre, a levar a efeito no dia 14 do mês corrente, e, analisada a informação administrativa 
n.0 06/13, de 09 de abril, subscrita pela Coordenadora Técnica, Zita Martins Tecedor, foi deliberado 
ratificar o despacho de deferimento proferido, no dia 09/04/2013, pelo Senhor Vereador António 
Augusto Torrão Vaz. 

--- UTILIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES: Foram presentes seis pedidos para utiliza
ção dos transportes escolares, apresentados pelos munícipes abaixo mencionados, inscritos no curso 
de formação "Produção Agrícola e Gestão de Solos" a decorrer em Vimioso, promovido pelo Centro 
de Gestão de Empresas Agrícolas com início em 03/04/2013 e termino em 22/05/2013, argumentan
do o facto de ser este o único meio de transporte disponível que lhe permite a deslocação e frequência 
do dito curso de formação: 

-Carla Sofia Santos Gonçalves- trajecto Campo de Víboras - Vimioso - Campo de Viboras; 
-António Gonçalves Lourenço -trajecto Ave/anoso - Vimioso - Ave/anoso; 
- Isabel Maria Geraldes Fernandes Ferreira -trajecto Algoso - Vimioso - Algoso; 
- Bruno Miguel Martins do Vale - trajecto Carção - Vimioso - Carção; 
- Lilia Maria Preto Gonçalves- trajecto Santulhão- Vimioso - Santulhão; 
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- Valério Eurico Alves Fernandes- trajecto Santulhão- Vimioso- Santulhão; 

----Ponderados os pedidos foi deliberado por unanimidade autorizar os respetivos transportes. 

--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. o 5-A/2002, de 11 de janeiro, e, nos termos da parte final da referida 
norma legal, vai também ser assinada. 

-- Analisada aquela norma 1 
ata seja assinada por todos os 
referida norma legal. 

al, ponderado o seu teor, foi por unanimidade deliberado, que esta 
embros do órgão intervenientes na reunião, apesar do disposto na 
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