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

-- Aos quatro dias do mês de março 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 Senho
res José Baptista Rodrigues, António Jorge Fidalgo Martins, Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes, 
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 
agendados. 

----- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

------ PROVIDÊNCIA CAUTELAR: O Sr. Presidente deu conhecimento que a providência cautelar 
relativa ao assunto Promulgação da Lei n° 11- A/201 3 - Reorganização Administrativa do Territó
rio das Freguesias -, que este órgão na reunião realizada no dia dezoito do mês findo deliberou 
interpor junto do tribunal competente, já foi apresentada, aguardando-se, agora, a decisão daquele 
tribunal, que se espera venha a ser favorável o município. 

--- ORDEM DO DIA: 

--- ÓRGÃO DO MUNICÍPIO-----------------------------------

---REGULAMENTOS: 

-- PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE 
VIMIOSO - Apreciação pública: Presente a informação n.0 03/2013, da Coordenadora Técnica, 
Zita Martins Tecedor, informando que decorreu o prazo legal de apreciação pública do projecto de 
regulamento em epígrafe sem que tivesse sido apresentada qualquer sugestão, devendo nesta 
sequência ser aprovado como versão definitiva e subir ao órgão deliberativo, a Assembleia Munici
pal, a fim de ser submetido a aprovação nos termos da alínea a) do n° 2 do artigo 53° da Lei n° 
169/99, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

-- Ponderada esta informação foi deliberado por unanimidade aprovar aquele regulamento e 
submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal em próxima sessão deste órgão. 

-----EMPRESA MUNICIPAL- VIMIOSO 2003: Sobre o assunto e referindo-se ao tratado em reu
nião anterior sobre a empresa municipal "Vimioso 2003 - Atividades Artesanais e Turísticas de 
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Vimioso, EM", o Sr. Presidente informou que foi celebrada a escritura de alteração dos esta 
da empresa, nos termos então deliberado por este órgão. 

------Nesta sequência, disse ainda o Sr. Presidente que, deve esta câmara, nos termos do disposto no 
n° 2 do artigo 22° da Lei n° 50/2012, de 31/08, comunicar este ato à Inspeção-Geral de Finanças e à 
Direção-Geral das Autarquias Locais, e, nos termos do artigo 26° da mesma lei, proceder à nomea
ção do Conselho de Administração, da Assembleia Geral, da Mesa da Assembleia Geral, e pro
por ao órgão deliberativo a nomeação do Fiscal Único. 

------ Assim, foi deliberado que: 

-o Conselho de Administração seja constituído por um Administrador Único nomeado, 
sendo o Sr. João Lucas Roxas Ataíde, definindo o respetivo estatuto remuneratório 
indexado à categoria de Assistente Técnico, Posição 4a Nível 9, a que corresponde o 
vencimento de 892,53 Euros. 

- a Assembleia Geral constitui-se pelos membros que constituem este órgão executivo; 

- a Mesa da Assembleia Geral, seja constituída por: 
Presidente- Sr. Vereador, António Augusto Torrão Vaz; 
Secretário - Sr. Vereador, António Jorge Fidalgo Martins; 
Vogal - Sr. Vereador, Carlos Manuel Ataíde Fernandes. 

------ Foi ainda deliberado por unanimidade propor ao órgão deliberativo a nomeação do Fiscal 
Único. 

---PROTOCOLOS---------------------------------------------

------ PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE EDIFÍCIO: Pelo Sr. Presidente da Câmara foi apresentado 
o protocolo assinado no passado dia 20 do mês findo, entre o Município de Vimioso e o Ministério 
da Administração Interna, relativo à cedência, por parte deste ministério ao Município de Vimioso, 
do edifício sito na Av. de Alcanices, desta vila, inscrito na Matriz Predial Urbana da freguesia de 
Vimioso sob o artigo 875 e descrita na Conservatória do Registo Predial de Vimioso sob o n° 2085, 
para efeitos de intervenção de reabilitação que o município se compromete a promover, gerindo 
para todos os efeitos a candidatura do respetivo projeto de intervenção, candidatura ao Quadro de 
referência Estratégico Nacional- QREN- e realização das obras. 

------ Mais esclareceu o Sr. Presidente que o financiamento do investimento é assegurado pelo refe
rido programa em 85%, pelo Ministério da Administração Interna em 10% e pelo município em 5%. 

------Neste sentido propôs a sua ratificação. 

------Na sequência da leitura feita ao documento em apreço foi deliberado por unanimidade ratificar 
a sua assinatura. 
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----SITUAÇÃO FINANCEIRA ---------------------------------

-----RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do dia 
01 de março de 2013, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 138 
158,02 Euros. 

--PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

--MODIFICAÇÃO N° 5- ALTERAÇÃO N° 4: Presente a modificação I alteração em epígrafe no 
valor total de 90 000,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

--- ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 

---- MODIFICAÇÃO No 5 - ALTERAÇÃO No 4 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 90 000,00 Euros, correspondendo a despesa de 
capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

-- AJlJSTE DIRETO PARA A EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA FEIRA 
DO GADO - Relatório preliminar: Presente o relatório preliminar do júri de acompanhamento do 
procedimento em título do qual consta que, findo o prazo para apresentação das propostas, verifi
cou-se não ter sido apresentada qualquer proposta pelas firmas convidadas, considerando-se o pro
cedimento deserto. 

------Face ao teor do relatório em apreço foi deliberado declarar sem efeito útil o procedimento em 
causa, declarando-o findo. 

----- REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO - LARGO DO FUNDO EM 
SANTULHÃO -Ajuste Direto: Presentes o convite, 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 75 364, 25 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 Capítu
lo 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 no 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 seguinte firma: 

-Manuel Emídio Quina Marques, com sede no concelho. 

-- As propostas deverão ser apresentadas por correio eletrónico, para o endereço sosb@cm
vimioso.pt , até às 17 h e 00 m do dia 18 do mês em curso. 

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

impedimentos, e Manuel Miranda Ferreira Pinto, Técnico Superior, ambos 
desta câmara municipal; 

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

----- CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA FEIRA DO GADO -Ajuste Direto: Presentes o convite, o 
projeto, 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 130 000,00 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 III da Parte 11 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 as seguintes firmas: 

- Vimiconstruções, Lda.; 
-António Marta - Escavações Soe. Unipessoal, Lda.; 
- RR, Escavações, Unipessoal, Lda., 

todas com sede no concelho. 

-- As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrónica de contratação pública 
vortalGOV, no sítio eletrónico "govpt. vortal.pt", até às 23 h e 59 m do dia 11 do mês 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: António Alberto Gonçalves Coelho, que substituirá o presidente nas suas 

faltas e impedimentos, e Sofia Maria Ventura Diz, ambos Técnicos Superiores 
desta câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: Manuel Miranda Ferreira Pinto e Orlando Marcos Moscoso, ambos 
Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 

--AJUSTE DIRETO PARA CONSTRUÇÃO DE REGADIOS- REABILITAÇÃO DA BARRA
GEM E PERÍMETRO DE REGA DE VALE DE FRADES- Adjudicação: Presente o projeto de 
decisão do júri de acompanhamento do procedimento em título, elaborado ao abrigo do artigo 25° 
do CCP, o qual conclui que tendo sido apresentada uma única proposta, a do concorrente convida
do, a firma Boaventura de Jesus Carreira & Filhos, Lda, do valor de 81 500,00 Euros, acrescida 
do IV A a taxa em vigor, poderá, segundo esta, ser confirmada a adjudicação. 

------Ponderado este documento, foi deliberado por unanimidade adjudicar a obra à firma referida 
de acordo com o documento analisado. 
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-----AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e medi
ção de trabalhos referentes às seguintes obras: 

- Reabilitação I Remodelação da Escola E. B. 2,3 e Pavilhão Desportivo em Vimioso -
Auto de medição n° 18, datado de 28/02/2013, no valor de 22 402,58 Euros, 

- Reabilitação I Remodelação da Escola E. B. 2,3 e Pavilhão Desportivo em Vimioso -
Auto de medição n° 19 - Elet./Telec., datado de 01 /03/2013, no valor de 19 810,16 Euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

--APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRA TO: 

--Presente a minuta do contrato: 

- "RECUPERAÇÃO, BEBEDOURO/FONTE DE MERGULHO, LARGO PRINCIPAL DE MA TELA ", 

foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

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

--REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO- Reserva Ecológica Nacional: 
Presente a informação n° 71, de 28 do mês findo, da Técnica Superior, Sónia Maria, relativa ao 
assunto versado em título, informando que no seguimento de esclarecimentos da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento da Região do Norte, pelos quais se assume que o Dec. Lei n° 
239/2012 permite adotar a REN - Reserva Ecológica Nacional em vigor, com possibilidade de, no 
âmbito do PDM ou outro PMOT serem propostas alterações. 

------Informa, para além de outras considerações havidas com a CCDRN entre as quais o fato de se 
ter deixado expirar o prazo do regime transitório por falta de apresentação da REN Bruta por parte 
da equipa adjudicatária, o município optou por não adotar a nova metodologia definida na Resolu
ção do Conselho de Ministros n° 81/2012, de 0311 O - Opções Estratégicas - . 

------ Conclui, contudo, que, face ao cenário atual, existem duas opções no que concerne a apresen
tação da REN: 

- a Opção 1 - Adoção da REN segundo as novas orientações estratégicas da Resolução do 
Conselho de Ministros no 8112012; 

-a Opção 2 - Adoção da REN publicada em 1995 - RENdo PDM em vigor - introduzindo 
alterações no âmbito desta revisão a submeter à apreciação da CCDRN, e para 
as quais se desconhece a aceitação ou rejeição, apesar do documento pro
visório anexo (similar ao que virá a ser publicado e ainda não disponível 
pela CCDRN) já contemplar no seu conteúdo de proposta de alteração o 
respetivo âmbito das mesmas. 
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Refere que a Opção 1 é morosa, mais rigorosa e mais complexa, desconhecendo-se quais os con
flitos que poderia originar com a nova Proposta de Ordenamento definida por este município. Para 
além disso, sendo a lei posterior ao procedimento de adjudicação a equipa adjudicatária do serviço 
exige o ressarcimento pelo eventual acréscimo de trabalho, já que entende sair do âmbito do contra
tualizado. 

------ Assim, em conclusão, informa que a melhor solução será a adoção da Opção 2, apesar de 
carecer de aprovação por parte da CCDRN, não envolve acréscimos de custos para a autarquia de 
acordo com o definido no art0 13° das condições técnicas do caderno de encargos do procedimento, 
simplifica o processo, e sobretudo porque não foram apresentadas, em tempo útil, pela equipa 
adjudicatária, as correções solicitadas à carta no 3 da REN Bruta. 

------Sugere, neste contexto, que, seja qual for a decisão do executivo, deverá ser imposto um prazo 
para entrega por parte da adjudicatária dos novos elementos, propondo para a Opção 1 o prazo de 
40 dias e para a Opção 2 o prazo 15 dias, posto que, neste caso, a carta no 2 da REN já se encontra 
elaborada e aprovada pela CCDRN, havendo apenas necessidade de fundamentar as respetivas pro
postas de alteração no âmbito da revisão em curso e tendo em conta o documento de instrução do 
processo, que segundo a CCDRN, será fixado muito em breve. 

------ Face ao exposto na informação em apreço foi deliberado por unanimidade, de acordo com 
esta, escolher a Opção 2, considerando que, na situação atual é a mais adequada e viável, não 
envolve qualquer acréscimo de custos, e é de mais rápida execução. 

------ Ainda neste sentido, foi deliberado por unanimidade, fixar, conforme proposto na informação 
analisada, o prazo de 15 dias para entrega dos novos elementos pela equipa técnica da adjudicatária 
do serviço. 

--AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÀS APLICA
ÇÕES SIGMA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL EXISTENTES NO MUNICÍ
PIO DE VIMIOSO- Adjudicação: Presente o projeto de decisão do júri de acompanhamento do 
procedimento em título que conclui que tendo sido apresentada uma única proposta, a do concorren
te convidado, a firma Medidata.Nete, do valor de 9 760,96 Euros, acrescida do IVA a taxa em 
vigor, pelo que poderá a esta ser confirmada a adjudicação, foi deliberado por unanimidade adjudi
car à firma referida de acordo com o documento analisado. 

--- AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO DA AGENDA CULTURAL- ANO 2013 - Adju
dicação: Presente o projeto de decisão do júri de acompanhamento do procedimento em título que 
conclui que tendo sido apresentada uma única proposta, a do concorrente convidado, a firma Ful
cral Ideias, Lda., do valor de 22 920,00 Euros, acrescida do IV A a taxa em vigor, pelo que poderá 
a esta ser confirmada a adjudicação, foi deliberado por unanimidade adjudicar à firma referida de 
acordo com o documento analisado. 

--CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS-----------------------
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-----SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatura n.0 27/2013, refe
rente ao mês de janeiro de 2013 da Resíduos do Nordeste no valor de € 20 239,83: Analisada a 
informação no 60, datada do dia 21 do mês passado, 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 
respeitantes ao período faturado, reportando diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente 
executados e a faturação apresentada da firma Resíduos do Nordeste, discrepâncias que se traduzem 
numa faturação a mais no valor de 1038,54 Euros, nos seguintes itens: 

1 -Remoção de Resíduos Sólidos - 494,45 Euros; 
6.5 - Lavagem de arruamentos - 379,94 Euros, 
6.8 - Lavagem de papeleiras - 164.15 Euros, 

foi deliberado por unanimidade, considerando o valor em causa, proceder ao pagamento da fatura 
e notificar a prestadora do serviço do teor da informação analisadas e discrepâncias apuradas. 

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA: Presente a 
informação no 36, datada de 25 do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, concluindo que se trata da compilação de todos os relatórios apresentados desde 
janeiro até dezembro, os quais já foram objecto de apreciação e aprovação da câmara municipal, foi 
deliberado por unanimidade aprová-lo. 

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 anual 2012: Presente a informação n° 33, datada de 18 do mês passado, subscrita pelo 
Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, concluindo que se trata da compilação de todos 
os relatórios apresentados desde janeiro até dezembro, os quais já foram objecto de apreciação e 
aprovação da câmara municipal, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO- Relatório anual2012: Presente a 
informação n° 32, datada de 15 do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, concluindo que se trata da compilação de todos os relatórios apresentados desde 
janeiro até dezembro, os quais já foram objecto de apreciação e aprovação da câmara municipal, foi 
deliberado por unanimidade aprová-lo. 

---EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO--

---DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 
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----- 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, 
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 os 
seguintes pedidos de licenciamento de operações urbanísticas: 

- Eurico Raposo Martins - Reconstrução de um edifício para habitação, sito na Rua do 
Chapaçal, em Vilar Seco; 

- R.R. Escavações, Unipessoal, Lda. - Construção de um armazém de apoio à construção 
civil, sito no Lote n.0 7, do Loteamento Industrial, 2.a fase, em Vimioso; 

-Torneio - Eco-desenvolvimento, Lda.- Construção de um armazém destinado à instalação 
de uma linha de produção de sabonetes de leite de burra, sito no Lote n.0 2, do Loteamento Indus
trial, 2.a fase, em Vimioso, 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

---- CERTIDÕES DE IDADE DE PRÉDIOS URBANOS: 

--Fernando do Nascimento Ferreira: Presente a informação no 67, do dia 22 do mês passado, 
do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido de certidão de idade do 
prédio urbano sito na Rua do Vale, em Vale de Algoso, inscrito na Matriz Predial Urbana da fre
guesia de Algoso, deste concelho, sob o artigo 421 , requerida pela munícipe em título, informação 
que conclui que, após deslocação ao local, verifica-se que se trata de uma casa de fraca qualidade, 
com materiais e técnicas construtivas, usuais na década de setenta do século passado. 

------Refere, ainda, neste contexto, que o prédio já aparece implantado nas plantas existentes nestes 
serviços anteriores a 1990, tudo indicando que aquele prédio existe já muito antes de 1992, muito 
antes da aplicação do RGEU na freguesia de Algoso, que apenas se começou a aplicar em 
21102/1992. 

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

--- LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO: 

--- Eugénia de Jesus Gonçalves: Presente o auto de vistoria datado dia um do mês em curso, 
referente ao edifício pertencente à cabeça de casal da herança de Alcino Augusto Galhardo, sito na 
Rua da Malhada, em Vimioso, licenciado nesta câmara sob o alvará no 296, de 6 de novembro de 
1987, a que respeita o processo de obras n° 266/1987, auto que conclui que não se cumpriu o proje
to licenciado em termos de implantação, alçados, cobertura, vãos, compartimentação, acabamentos 
e aspeto exterior. 
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------Ao nível das condições higio-sanitárias o edifício reúne as condições para habitação. 

------ Ponderado o teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade indeferir o pedido de 
emissão de autorização de utilização tendo em conta que não foi dado cumprimentos ao projeto 
licenciado. 

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

------MOTO CLUB VIMIOSO "FURÕES"- Apoio Financeiro: Presente o pedido de apoio deste 
clube, datado de 28 de fevereiro de 2013, do ano em curso, no qual solicita a atribuição de um apoio 
financeiro para a realização da Prova de Motas "Raid Ibérico" a realizar no próximo dia 24 de 
março, foi deliberado por unanimidade conceder um apoio do valor de 1300,00 Euros, correspon
dente aos prémios a atribuir aos vencedores da prova. 

------ ASSOCIAÇÃO ALDEIA E ASSOCIAÇÃO COLHER PARA SEMEAR - Apoio Financeiro 
para organização do evento ~'Ao Encontro da Semente": Presente a proposta de organização do 
evento " Ao Encontro da Semente ", promovido pelas associações em epígrafe, a realizar num fim 
de semana, nos meses de novembro ou dezembro do corrente ano, a definir, certame relativo à 
prospeção efetuada durante o biénio 2012/2013 sobre a diversidade hortícola e frutícola existente 
no concelho de Vimioso, apresentando uma estimativa dos custos do evento no valor de 2 302,00 
Euros, foi deliberado por unanimidade aprovar a iniciativa e custear as despesas mediante a apre
sentação dos trabalhos. 

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

--- CENTO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO DE SEGURANÇA E DEFESA DE TRÁS-OS-MONTES E 
ALTO DOURO: Convite para Membro Fundador: Presente o oficio n. 0 1GAP1113, datado do dia 
15 do mês de fevereiro passado, subscrito pelos representantes do centro em epígrafe, convidando 
o Presidente da Câmara Municipal de Vimioso para Membro Fundador do referido Centro de Estu
dos, cujo âmbito de ação se situa no campo dos "conflitos armados", dos quais elege como área pri
vilegiada ou núcleo duro as atividades relacionadas com a "guerra irregular em ambiente tecnologi
camente sofisticado", foi deliberado por unanimidade aceitar o convite. 

--CONSTITUIÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA TRANSFRONTEIRIÇA- Apoio oficial: Pre
sente a informação a informação n° 03, de hoje, do Técnico do Gabinete Técnico Florestal, Gonçalo 
A. Alexandre Alves, informando que o Agrupamento de Cooperação Territorial ZANET, de que 
é membro a Associação de Municípios da Terra Fria Transmontana, se encontra a executar um pro
jeto POCTEP denominado Biosfera Transfronteiriça, que tem como objetivo preparar e apresentar 
uma candidatura à UNESCO, onde se propõe como Reserva da Biosfera a área territorial da 
ZASNET, que inclui o concelho de Vimioso. 
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------ Neste contexto, vem, o Presidente da Assembleia Geral da ZASNETE, Engo António Jorge 
Nunes, solicitar o apoio na promoção da dita candidatura, solicitando para o efeito o envio de ficha 
modelo, de apoio oficial para o dito projeto. 

------Face ao exposto na informação em apreço foi deliberado por unanimidade apoiar a dita candi
datura e, desde logo enviar a referida ficha de apoio oficial. 

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