
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATAN°04 

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

---Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e cinquenta 
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: 

------ REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DAS FREGUESIAS: 

-- Pelo Senhor Presidente da Câmara foi abordado o assunto Reorganização Administrativa do 
Território das Freguesias referindo-se à moção aprovada na reunião deste órgão, realizada no pas
sado dia sete de janeiro do ano em curso, oportunamente remetida a Sua Excelência o Senhor Presi
dente da República, pela qual foi requerida a não promulgação daquela lei. 

--Neste sentido referiu que, apesar da posição tomada por esta câmara, e de outras que tomaram 
a mesma posição, a lei veio, contra a vontade dos municípios, a ser promulgada- Lei no 11- A/2013. 

-- Porém, não se conformando, deveria o município, tal como vêm fazendo a grande maioria dos 
municípios, que, em tempo oportuno se pronunciaram desfavoravelmente quanto à agregação de 
freguesias, interpor uma providência cautelar com o objetivo de que seja promovida a revogação da 
lei. 

--Neste sentido propôs que esta câmara delibere sobre a aprovação de interposição de uma pro
vidência cautelar quanto à agregação das freguesias do concelho contempladas na referida lei, no 
sentido da revogação desta. 

-- Ponderada a proposta do Sr. Presidente foi deliberado por unanimidade aprová-la e, para o 
efeito, mandatar o Advogado Dr. Leonel Gonçalves, com domicílio profissional na Av. Sá Carneiro, 
em Bragança. 
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--EMPRESA MUNICIPAL- VIMIOSO 2003-: 

----RELATÓRIO DA INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA E DISSOLUÇÃO E INTERNALIZAÇÃO DA VIMIOSO 2003-

E.M.- Lei 50/2012 de 31108 -INFORMAÇÃO - -----------------------

--Presente a Ata n.0 33 da "Vimioso 2003 - Atividades Artesanais e Turísticas de Vimioso, EM" 
datada do dia 13 do mês corrente e a informação n° 1 O datada de hoje, subscrita pelo Presidente do 
Conselho de Administração da mesma, João Lucas Roxas Ataíde, e pelo Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Economico e Social desta câmara municipal, Paulo Braz, referindo o objeto prin
cipal e a participação do capital social de 100% da Câmara Municipal de Vimioso na empresa 
municipal "Vimioso 2003 - Atividades Artesanais e Turísticas de Vimioso, EM" , informando que 
a alteração do regime do setor empresarial local foi alterado pela Lei n° 50/2012, que institui nos 
artigos 61°, 62°, 64°, 65° e 70° um novo regime jurídico de dissolução das empresas municipais 
criadas ou constituídas ao abrigo de legislação anterior. 

------ Neste sentido refere que a proposta de dissolução da empresa municipal Vimioso 2003, devi
dos termos e documentos que a formulem deverão ser submetidos à aprovação da Assembleia 
Municipal, de acordo com a Lei no 169/2009 alterada pela Lei n° 5-A/2002, de 11/01, e da referida 
Lei no 50/2012, de 31/08. 

------ Informa, contudo, que, considerando que o relatório da Inspeção Tributária da Direção de 
Finanças de Bragança, que anexa, relativo ao período e 2008-2011, efetuada à empresa municipal, 
este conclui que: - " ... as transferências da Câmara Municipal de Vimioso não podem ser conside
radas como subsídios, tratando-se de fato em contraprestações sujeitas a IVA ... " requerendo 
assim a incidência de imposto sobre valor acrescentado a pagar, acrescido das coimas legais e onde 
se considera que as transferências da CMV devem ser contabilizadas como prestações de serviços. 
Sendo assim, na ótica da autoridade tributária, ao considerar como receitas as transferências do 
município, a empresa, não se enquadra nos critérios previsto nas alíneas a) e b) do no 1 do artigo 62° 
da Lei no 50/2012. Altera por este entendimento os dados formais apresentados e aprovados pelo 
órgão competente, ao considerar os "subsídios " e os "donativos" contraprestações de serviços 
prestados à autarquia e aos "doadores" e, assim, configurarem receitas de "prestação de serviços". 

------ Considera ainda que, encontrando-se em curso a inspeção referida e existindo a possibilidade 
de impugnar o relatório final, a manter-se a empresa municipal com base nos argumentos atrás 
apresentados, deve ser dado cumprimentos ao disposto no artigo 70° - Normas transitórias - da Lei 
n° 50/2012, de 31/08. 

------ O Sr. Vereador António Torrão, em conformidade com a informação técnica apresentada, 
complementou o conteúdo desta, acrescentando: 

" Com a publicação da Lei 5012012 de 31 de Agosto, que aprovou o regime jurídico da ativi
dade empresarial e local e das participações locais, as empresas municipais serão obrigatoriamen
te objeto de deliberação de dissolução, no prazo de seis meses, sempre que se verifique uma das 
situações previstas no n° I do artigo 62°. 
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A empresa Municipal Vimioso 2003 deveria ser extinta verificando-s 
nas alíneas a) e b) do referido artigo. 
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No entanto, em 2012-11-13 a Autoridade Tributária e Aduaneira iniciou uma Ação Inspetiva 
Tributária à empresa municipal Vimioso 2003, pelos seguintes factos: 

-Para efeitos de imposto sobre valor acrescentado (IVA), as operações ativas declaradas pela 
empresa são substancialmente inferiores face às despesas; 

-A empresa não liquida IVA sobre uma parte substancial das receitas,· 
-A empresa deduz todo o imposto suportado. 

Processo ainda em curso e suscetível de impugnação judicial. Qualquer que seja a decisão 
mal, importa referir a inoportunidade da deliberação de extinção na pendência da ação inspetiva, 

pois poderia consubstanciar má fé, senão mesmo poder traduzir-se em ilícito criminal. 

Notificada a empresa municipal do relatório da inspeção tributária, nos termos do art0 6r do 
regime complementar do procedimento de inspeção tributária e após sua análise resulta que: 

-A empresa municipal Vimioso 2003 é um sujeito passivo normal, sem qualquer estatuto espe
cial em termos fiscais e as atividades desenvolvidas não beneficiam de qualquer isenção; 

- Os procedimentos adotados em termos de IVA não estão em conformidade com o enquadra
mento do sujeito passivo e com a qualificação dos serviços prestados; 

- Das transferências da CMV e nos montantes recebidos de outros sujeitos passivos não liquida 
imposto por considerar que são subsídios e donativos, respetivamente; 

- Essas transferências assumem o caráter de pagamento por um serviço prestado e por conse-
quência estão sujeitos a IV A; 

- Da análise das rubricas de proveitos da Empresa Municipal e dos documentos de suporte dos 
lançamentos respetivos, verifica-se que não estão fora do âmbito de aplicação de IVA os mon
tantes registados como subsídios à exploração pagos pela CMV nem os valores registados 
como donativos. 

Do referido relatório resultam as razões subjacentes a este entendimento da Autoridade Tribu
tária. 

Assim, importa considerar o seguinte: 

- Do relatório da Autoridade Tributária resulta que as transferências da CMV e os montantes 
recebidos de outros sujeitos passivos assumem o caráter de pagamento por um serviço pres

tado e por consequência estão sujeitos a IVA; 

-A considerar como válido o conteúdo do relatório as transferências da CMV e os donativos 
recebidos constituem receitas da empresa municipal Vimioso 2003; 

- Em consequência, a Inspeção Tributária irá proceder ao preenchimento oficioso das declara
ções de IVA correspondentes aos períodos em causa. 
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Em face das conclusões que resultam do Relatório e aceitando-as como válidas a empresa 
municipal Vimioso 2003 não se enquadra nas situações previstas nas alíneas a) e b) do referido 
artigo. 

Termos em que se entente que estão reunidas condições para a não dissolução da empresa 
Municipal Vimioso 2003. 

Assim deve deliberar-se no sentido da não dissolução da empresa Municipal Vimioso 2003. 

Em consequência devem os estatutos ser adaptados nos termos do artigo 70° da Lei n° 5012012 
de 31 de Agosto, nos termos da proposta em anexo. 

------Em face do teor da informação do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Empresa 
Municipal Vimioso 2003 - EM, do Chefe da Divisão de Desenvolvimento Economico e Social, e 
dos esclarecimentos complementares e respetiva fundamentação apresentados pelo Sr. Vereador, 
António Augusto Torrão Vaz, especialmente em concordância com estes; 

-considerando que ainda decorre a inspeção à empresa municipal; 
-considerando que o processo é suscetível de impugnação judicial, qualquer que seja a decisão 

final; 
-considerando que neste quadro é inoportuno deliberar sobre a dissolução da empresa municipal 

na pendência da ação inspetiva, posto que poderia consubstanciar má fé, senão mesmo ilícito 
criminal; 

- considerando as conclusões do relatório preliminar da Autoridade Tributária que conduzem à 
não verificação dos condicionalismos que implicam a dissolução da Empresa Municipal 

Vimioso 2003; 
-considerando, consequentemente, que a não extinção ou dissolução da Empresa Municipal 
Vimioso 2003 implica a adaptação dos seus estatutos à Lei n° 50/2012, de 31 de Agosto, nos 
termos do seu artigo 70°; 

foi deliberado por unanimidade, de acordo com as considerações expostas, não proceder à disso
lução da Empresa Municipal Vimioso 2003 promovendo, nos termos que a lei refere, à adaptação 
dos respetivos estatutos e, neste sentido, aprovar o projeto de estatutos que anexa. 

-- ORDEM DO DIA: 

--SITUAÇÃO FINANCEIRA--

--RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do dia 
15 de fevereiro de 2013, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
640 O 18,70 Euros. 

--PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

--- MODIFICAÇÃO N° 4 - ALTERAÇÃO N° 3: Presente a modificação I alteração em epígrafe no 
valor total de 123 000,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 
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---ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 

----- MODIFICAÇÃO No 4 - ALTERAÇÃO No 3 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 123 000,00 Euros, correspondendo a despesa de 
capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

-- RECURSOS HUMANOS: 

-- MOBILIDADE INTERNA INTERCATEGORIAS: Foi presente a informação n°02/SPRH, 
datada do dia 15 do mês em curso, do Chefe da Divisão Administrativa, António A. Lopes Coelho e 
da Chefe da Secção de Pessoal e Recursos Humanos, Maria João Afonso Fernandes A. Gonçais, 
informando do disposto no artigo 54° da Lei n° 66-B/2012, que permite, as situações de mobilidade 
existentes à data de entrada em vigor desta lei e cujo limite de duração máxima termine durante o 
ano 2013, podem, por acordo entre as partes, ser excecionalmente prorrogada atá 31 de dezembro 
deste ano, carecendo, porém, este ato, de parecer favorável do órgão executivo. 

------ Ponderado o teor da informação em análise e considerando que existem nestes serviços duas 
situações, nomeadamente dos trabalhadores: Lídia Raposo Ramos Rodrigues, na categoria de Coor
denadora Técnica da Carreira de Assistente Técnica, e Eurico Raposo Martins, Assistente Encarre
gado Operacional da Carreira de Assistente Operacional, que são enquadráveis no âmbito de apli
cação da referida norma, foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável referente à pror
rogação destas situações. 

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

--REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - GNR VIMIOSO
Concurso público: Presentes o anúncio do concurso, o projeto, o programa do concurso e o caderno 
de encargos, relativos ao concurso em título, cujo valor base para efeitos deste procedimento se 
estima em 465 000,00 Euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de concurso público 
nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea b) do artigo 19.0

, e Capítulo II 
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. 

-- As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrónica de contratação pública 
vorta/GOV, no sítio eletrónico "govpt. vortal.pt", até às 17 h e 00 m do trigésimo dia, contado do 
envio do respetivo aviso para publicação no Diário da República. 

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

- Presidente: António Alberto Gonçalves Coelho, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Vítor Filipe Afonso Ventura, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e Sofia Maria Ventura Diz, ambos Técnicos Superiores, desta 
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câmara municipal; 
-Vogais Suplentes: Orlando Marcos Moscoso e Manuel Miranda Ferreira Pinto, ambos 

Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 

---- BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO -Ajuste Direto: Pre
sentes o convite, o projeto, o programa do procedimento e o caderno de encargos relativos ao pro
cedimento em epígrafe, cujo valor base para efeitos deste procedimento se estima em 81 004,44 
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 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 no 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 14 do mês de março. 

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

-Presidente: António Alberto Gonçalves Coelho, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Vitor Filipe Afonso Ventura, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

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

- Vogais Suplentes: Orlando Marcos Moscoso, e Sofia Maria Ventura Diz ambos 
Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 

--REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO -Ajuste Direto: Presentes o convi
te, o projeto, o programa do procedimento e o caderno de encargos relativos ao procedimento em 
epígrafe, cujo valor base para efeitos deste procedimento se estima em 120 793,50 Euros, foi deli
berado 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 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 as seguintes firmas: 

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

todas com sede no concelho. 
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---- As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrónica de contratação públic 
vortalGOV, no sítio eletrónico "govpt. vortal.pt" , até às 23 h e 59 m do dia 15 do mês de março. 

-----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, ambos Técnicos Supe
riores desta câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: António Alberto Gonçalves Coelho e Sofia Maria Ventura Diz, ambos 
Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 

---CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL- Revisão de Preços: Presente a informação no 
49, datada de 14 do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Vítor Filipe Afonso Ventura, 
reportando-se à revisão de preços do valor de 2464,53 Euros, apresentada pelo empreiteiro da obra 
em título, a firma Multinordeste Lda, calculada com base na fórmula de revisão contratual prevista 
no plano de trabalhos, correspondente ao cronograma financeiro, apresentado um novo cálculo do 
valor de 14 72,19 Euros, divergente do valor da revisão apresentada pelo empreiteiro, devido à não 
consideração na revisão dos autos 3 a 7 e do coeficiente de atualização do mês em que estes traba
lhos foram efetivamente executados e por esta ser inferior relativamente ao mês em que aqueles tra
balhos deveriam ter sido realizados, foi deliberado por unanimidade aprovar a revisão de preços 
apresentada pelo autor da informação e proceder ao seu pagamento, devendo para o efeito notificar 
o empreiteiro da obra do teor desta deliberação. 

--AJUSTE DIRETO PARA ADJlJDICAÇÃO DA EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO 
BEBEDOURO I FONTE DE MERGULHO LARGO PRINCIPAL DE MA TELA- Relatório final: 
Presente o relatório final do júri de acompanhamento do procedimento em título concluindo que 
tendo decorrido o prazo da audiência dos interessados sem que tenha sido recebida qualquer recla
mação ou sugestão, mantendo-se, por conseguinte, o teor das conclusões do relatório preliminar que 
considera a proposta economicamente mais vantajosa e assim a primeira classificada a apresentada 
pela firma Abel Luís Nogueiro & Irmãos, Lda., do valor de 38 437,23 Euros, acrescida do IVA 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 relatório analisado. 

-- PROTEÇÃO DE ÁREAS FLORESTAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO- r FASE- CAMI
NHO DOS QUEIMADOS - Receção definitiva: Presente o auto de vistoria para efeitos de verifica
ção e da receção definitiva da obra em título, da respetiva comissão de vistoria composta por repre
sentantes desta câmara, da fiscalização e pelo representante do empreiteiro, a firma INERTIL -
Sociedade Produtora de Inertes, Lda., auto que conclui que, examinados todos os trabalhos da obra 
se verificou que esta se encontra em condições de ser recebida definitivamente, foi deliberado por 
unanimidade aprovar o auto em apreço. 
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vistoria, o Sr. Vereador, António Jorge Fidalgo Martins, tendo-se ausentado por esse motivo, pelo 
tempo estritamente necessário, enquanto esta deliberação decorria. 

------ PROTEÇÃO DE ÁREAS FLORESTAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO - 3" FASE - CAMI
NHO DA CABEÇA DOS CABOS - Receção definitiva: Presente o auto de vistoria para efeitos de 
verificação e receção definitiva da obra em título, da respetiva comissão de vistoria composta por 
representantes desta câmara, da fiscalização e pelo representante do empreiteiro, a firma INER TIL 
- Sociedade Produtora de Inertes, Lda., auto que conclui que, examinados todos os trabalhos da 
obra se verificou que esta se encontra em condições de ser recebida definitivamente, foi deliberado 
por unanimidade aprovar o auto em apreço. 

----Declarou-se impedido de participar nesta deliberação, alegando ter feito parte da comissão de 
vistoria, o Sr. Vereador, António Jorge Fidalgo Martins, tendo-se ausentado por esse motivo, pelo 
tempo estritamente necessário, enquanto esta deliberação decorria. 

-- CIRCUITO DE MANUTENÇÃO - PARQUE DE CAMPISMO PISCINAS MUNICIPAIS -
VIMIOSO- Receção provisória: Presente o auto de vistoria para efeitos de verificação e receção 
provisória da obra em título, da respetiva comissão de vistoria, composta por representantes desta 
câmara, da fiscalização e pelo representante do empreiteiro, a firma RR Escavações Unipessoal, 
Lda. , auto que conclui que, examinados todos os trabalhos da obra se verificou que esta se encontra 
em condições de ser recebida provisoriamente, tendo sido cumprido o plano de gestão de resíduos, 
foi deliberado por unanimidade aprovar o auto em apreço. 

--Declarou-se impedido de participar nesta deliberação, alegando ter feito parte da comissão de 
vistoria, o Sr. Vereador, António Jorge Fidalgo Martins, tendo-se ausentado por esse motivo, pelo 
tempo estritamente necessário, enquanto esta deliberação decorria. 

--RECONSTRUÇÃO I REABILITAÇÃO DE UMA ANTIGA CURRIÇA E SUA ADAPTAÇÃO 
PARA CASA DE RECEÇÃO AO CAÇADOR- Receção provisória: Presente o auto de vistoria 
para efeitos de verificação e receção provisória da obra em título, da respetiva comissão de vistoria, 
composta por representantes desta câmara, da fiscalização e pelo empreiteiro, Manuel Emídio 
Quina Marques, auto que conclui que, examinados todos os trabalhos da obra se verificou que esta 
se encontra em condições de ser recebida provisoriamente, tendo sido cumprido o plano de gestão 
de resíduos, foi deliberado por unanimidade aprovar o auto em apreço. 

--AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO CONCELHO -
Conta Final: Presente a informação n° 34, datada do dia 29 do mês findo, do Técnico Superior 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, na qual reporta que a obra foi adjudicada pelo preço de 148 870,25 
Euros, à firma INER TIL, Lda, tendo sido realizados trabalhos que totalizam o mesmo valor, refe
rindo que não foi apresentada qualquer revisão de preços e não tendo havido lugar a trabalhos a 
mais, erros ou omissões, pagamento de prémios, nem aplicação de coimas, anexando nos termos 
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dos artigos 399° e 400° do CCP, os mapas da conta final, referindo ainda que, nos termos e par 
efeitos do n° 1 do artigo 401°, do mesmo código, deve esta ser remetida ao empreiteiro. 

------ De acordo com a informação em apreço foi deliberado por unanimidade, aprovar a conta final 
apresentada e, nos termos referidos, remetê-la ao empreiteiro. 

----- BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1120 ENTRE MA TELA E JUNQUEIRA -
Conta Final: Presente a informação n° 32, datada do dia 29 do mês findo, do Técnico Superior, 
Orlando Marcos Moscoso, na qual reporta que a obra foi adjudicada pelo preço de 267 251 ,44 
Euros, à firma fNERTIL, Lda., tendo sido realizados trabalhos que totalizam o valor de 266 829,77 
Euros, verificando-se um saldo positivo do valor de 422,17 Euros, referindo que não foi apresenta
da qualquer revisão de preços e não tendo havido lugar a trabalhos a mais, erros ou omissões, 
pagamento de prémios, nem aplicação de coimas, anexando nos termos dos artigos 399° e 400° do 
CCP, os mapas da conta final, referindo ainda que, nos termos e para efeitos do no 1 do artigo 401 o, 
do mesmo código, deve esta ser remetida ao empreiteiro. 

------ Nos termos da informação em apreço foi deliberado por unanimidade, aprovar a conta final 
apresentada e, nos termos referidos, remetê-la ao empreiteiro. 

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1120 ENTRE MA TELA E JUNQUEIRA - Con
ta Final: Presente a infdrmação no 33, datada do dia 29 do mês findo, do Técnico Superior Orlando 
Marcos Moscoso, na qual reporta que a obra foi adjudicada pelo preço de 663 244,03 Euros, à firma 
INERTIL, Lda, tendo sido realizados trabalhos que totalizam o valor de 653 456,30 Euros, verifi
cando-se um saldo positivo do valor de 9 787,73 Euros, correspondente a trabalhos a amenos, 
referindo que não foi apresentada qualquer revisão de preços e não tendo havido lugar a trabalhos a 
mais, erros ou omissões, pagamento de prémios, nem aplicação de coimas, anexando nos termos 
dos artigos 399° e 400° do CCP, os mapas da conta final, referindo ainda que, nos termos e para 
efeitos do n° 1 do artigo 401°, do mesmo código, deve esta ser remetida ao empreiteiro. 

------ De acordo com a informação em apreço foi deliberado por unanimidade, aprovar a conta 
final apresentada e, nos termos referidos, remetê-la ao empreiteiro. 

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

- Reconversão de Imóveis no Concelho - Readaptação de Jardim de Infância de Santu
lhão -Auto de medição n° 04, datado de 18/02/2013, no valor de 19 195,37 Euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

----AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS----------------------------------
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AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PESADA - ESCAVADORA HIDRÁULICA DE RASTOS -
Ajuste Direto: Presentes o convite, o programa do procedimento e o caderno de encargos relativos 
ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para estes efeitos se estima em 65 000.00 Euros, foi 
deliberado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de ajuste direto nos termos dos docu
mentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do artigo 19.0

, e Capítulo I do Título III da Parte II 
do Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 278/2009, de 02 de outu
bro, Lei n° 3-B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei no 131/2010, de 14 de dezembro, 149/2012, de 
12 de junho, convidando para o efeito as seguintes firmas: 

- MANUEL MELES, Lda., com sede em Bragança; 
- CIMERTEX - Sociedade de Máquinas e Equipamentos, S.A., com sede no Porto; 
- SEPREM- Serviços de Precisão do Minho, Lda., com sede em Esporões, Braga. 

------ As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrónica de contratação pública 
vortalGO V, no sítio govpt. volta!. biz, até ás 23 h e 59 m do dia onze do próximo mês de março 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: Sofia Maria Ventura Diz, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, ambos Técnicos Superiores, desta 
câmara municipal; 

-Vogais Suplentes: Manuel Miranda Ferreira Pinto, e António Alberto Gonçalves Coelho, 
ambos, Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 

CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DIVER
SAS NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO- ETAR COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, ETAR 
CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS DE VILAR SECO, DE 
ARGOSELO E DO PARQUE DE CAMPISMO - Esclarecimentos: Presente a ata do júri de acom
panhamento do concurso em título, relativa à analise do pedido de esclarecimentos solicitados pela 
firma Incentiverde, Lda., concorrentes ao referido concurso, pela qual se prestam os esclarecimen
tos devidos, foi deliberado por unanimidade aprovar os esclarecimentos nela expressos e notificar 
deste ato a firma peticionária e demais concorrentes. 

-- AJUSTE DIRETO FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA O BALNEÁ
RIO TERMAL DE VIMIOSO- Esclarecimentos: Presente a ata do júri de acompanhamento do 
procedimento em título, relativa á analise do pedido de esclarecimentos solicitados pela firma Rep
sol Gás Portugal, S. A., convidada no âmbito do procedimento, pela qual se prestam os esclareci
mentos devidos, foi deliberado por unanimidade aprovar os esclarecimentos nela expressos e notifi
car deste ato a firma peticionária e demais convidados. 
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--- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL I ARQUIVO 
MUNICIPAL -Ajuste direto simplificado: Presente a informação n° 44, datada do dia oito do mês 
em curso, do Técnico Superior, Vítor Filipe Afonso Ventura, relativa ao assunto versado, referindo 
que, em seis de março do ano findo foi celebrado, na sequência de procedimento de concurso 
público contrato com a EDP Comercial, S.A., para fornecimento de energia elétrica para instala
ções alimentadas em média tensão e baixa tensão especial. 

------ Que da Clausula I r - Novos Serviços Similares, do Programa do Procedimento, consta que, 
nos termos do artigo 22°, em circunstâncias devidamente fundamentadas enquadráveis no âmbito do 
disposto na alínea a) do artigo 27° do Código dos Contratos Públicos, a possibilidade de admissão 
de eventual aquisição de novos serviços similares ao objeto do contrato, que consistam, em conti
nuidade, na repetição daqueles. 

------Neste contexto implicando a conclusão da empreitada do Arquivo Municipal, o fornecimento 
de energia elétrica com uma potência de 48,3 KW, levou os serviços a requerer à EDP o forneci
mento de energia elétrica para esta unidade, que veio a apresentar proposta de preço com tarifas 
iguais às do contrato atrás referido. 

------Para as tarifas referidas e consumo estimado de lOOOKW/ano, o valor da proposta de fome
cimento apresentada para as restantes instalações em MT e TEM importa num valor inferior a 
5000,000 Euros, implicando a ultrapassagem deste valor a realização de novo procedimento de con
curso público para a totalidade das instalações e de outra que venham a surgir. 

------Conclui, assim, que até ao valor de 5000,00 Euros o procedimento legal considerado mais ágil 
no âmbito do CCP para posterior resolução de pagamento é o regime simplificado de ajuste direto, 
cumpridas que sejam as condicionantes legais e dentro do limite referido. 

------Neste contexto refere ainda que à prestação dos serviços em apreço é aplicável a emissão de 
parecer prévio vinculativo previsto no artigo 75° da Lei n° 66-B/2012- O.E.2013 -, referindo que a 
informação em análise contém os seguintes elementos aplicáveis: 

- o contrato não reveste a natureza de contrato subordinado, sendo inconveniente o recurso 
à modalidade de relação jurídica de emprego público; 
- à aprestação do serviço não tem aplicabilidade no que concerne à verificação da existência 

de pessoal em mobilidade especial apto ao desempenho das funções subjacentes à contra
tação; 

- a esta prestação do serviço não tem aplicabilidade a medida de redução remuneratória 
prevista no no 1 do referido artigo 75°. 

------Complementarmente informa que o procedimento em apreço se enquadra no regime simplifi
cado de ajuste direto como atrás fundamentado, o contrato terá a duração aproximada de um ano, 
não é objeto de cofinanciamento e deverá ser assegurado o cumprimento da lei dos compromissos, 
podendo, se assim for considerado superiormente, ser aplicável a prestação dos serviços em causa, a 
emissão de parecer genérico favorável, conforme deliberação desta câmara tomada em reunião do 
dia 21 de janeiro do ano em curso. 

Reunião Ordinária de 18- 02 ~ 2013 



CÂMARA MUNICIPAL 

__j~ Fl.Ol2 

~ ;f'll;,;( 
DE VIMIOSO tb I ~ 

------ Ponderado teor da informação analisada, a sua fundamentação, o valor em causa e conside
rando que o procedimento é suscetível de se enquadrar no âmbito previsto na Clausula 17" -
Novos Serviços Similares - no âmbito do disposto na alínea a) do artigo 2JO do Código dos Contra
tos Públicos, por se tratar da aquisição de novos serviços similares ao objeto do contrato, e que os 
mesmos consistem, na continuidade dos serviços referidos, foi deliberado por unanimidade enqua
drá-los no regime simplificado de ajuste direto no âmbito do contrato inicial celebrado em seis de 
março do ano findo com a EDP Comercial, S.A., para fornecimento de energia elétrica para insta
lações alimentadas em média tensão e baixa tensão especial. 

---PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATERIZAÇÃO DE EMISSÕES GASOSAS E ANÁLI
SE DE AMOSTRAS RESÍDUOS PARA A INCINERADORA DO CANIL GATIL INTERMUNICI
PAL DE VIMIOSO -Ajuste Direto Simplificado: Presente uma proposta da firma CTIC - Centro 
Tecnológico das Indústrias do Couro, apresentada na sequência de comunicação dos serviços desta 
câmara, para prestação dos serviços de caraterização das emissões gasosas e análise das amostras 
de resíduos da incineradora do Canil Gatil Intermunicipal, desta câmara municipal, apresentando 
duas opções para a realização dos primeiros serviços- caraterização das emissões gasosas-: a "A" 
do valor de 691,00 Euros e a "B" do valor de 948,00 Euros, e para a realização dos serviços de aná
lise das amostras do valor de 297,00 Euros, foi deliberado, para o primeiro dos serviços referidos, 
escolher a opção "A ", importando assim a proposta dos dois serviços no valor total de 988,00 
Euros. 

------No mesmo âmbito, face ao valor em causa e atento o disposto na SEC('ÃO l!I - Regime simplifica

do-, artigo 128.0 e seguintes do Código dos Contratos Públicos, foi deliberado adjudicar a presta
ção destes serviços à proponente pelo valor referido, seguindo o procedimento de regime simplifi
cado de ajuste direto. 

REABILITAÇÃO DAS CUBAS DE PREPARAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO NA ETA 
DO ANGUEIRA- Libertação de cauçtio: Presente a informação no 27, datada do dia cinco do mês 
findo, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referindo que o processo de aquisição 
dos bens em título foi promovido em 2007, ainda na vigência do Decreto-Lei n° 197/99, que estabe
lecia no seu artigo 71°, § 1, que no prazo de trinta dias, contados do cumprimento de todas as obri
gações contratuais por parte do adjudicatário, a entidade adjudicante promove a libertação da cau
ção, concluindo que, tendo, o fornecimento dos bens em apreço, sido fornecidos em devido tempo e 
encontrando-se estes a funcionar normalmente, é de conceder a libertação da caução prestada para o 
referido fornecimento, foi deliberado por unanimidade libertar a caução referida. 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE DOIS CONTADORES DE MEDIÇÃO DE CAUDAL 
DEPÓSITO DE CAMPO DE VÍBORAS E DEPÓSITO ELEVADO DE ALGOSO- Libertação de cau
ção: Presente a informação no 28, datada do dia cinco do mês findo, do Técnico Superior, Manuel 
Miranda Ferreira Pinto, referindo que o processo de aquisição dos bens em título foi promovido em 
2007, ainda na vigência do Decreto-Lei n° 197/99, que estabelecia no seu artigo 71°, § 1, que no 
prazo de trinta dias, contados do cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte do adju
dicatário, a entidade adjudicante promove a libertação da caução, concluindo que, tendo o forneci
mento dos bens em apreço, sido fornecidos em devido tempo e encontrando-se estes a funcionar 
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normalmente, sendo assim de conceder a libertação da caução prestada para o referido fornecimen
to, foi deliberado por unanimidade libertar a caução referida. 

-- FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE ANÁLISES PARA CONTROLO DA 
QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO AO CONCELHO DE VIMIOSO -Libertação de 
caução: Presente a informação n° 30, datada do dia vinte e nove do mês findo, do Técnico Superior, 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, referindo que o processo de aquisição dos bens em título foi pro
movido em 2005 e contemplava a exigência de caução que deveria ser libertada no prazo de trinta 
dias contados do cumprimento de todas as obrigações contratuais, sobre as quais já decorreram mais 
de trinta dias após a conclusão do contrato, não se vendo, assim, motivo que obste à libertação da 
caução em apreço, foi deliberado por unanimidade libertar a caução referida. 

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

---EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO- Relatório de exploração referen
te ao mês de dezembro e fatura n.0 5670102962 no valor de 15 197,38 Euros: Presente a infor
mação técnica n° 25/2013, datada do dia 29 do mês de janeiro, subscrita pelo Técnico Superior, 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração do mês de dezembro de 2012, 
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 respe
tiva fatura, de acordo com a informação em análise. 

-- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA - Relatório refe
rente ao mês de dezembro/2013 e fatura n.0 5670102964 no valor de 3931,45 Euros: Analisada 
a informação técnica no 22/SOSB-A, datada do dia 23 do mês de janeiro, subscrita pelo Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração referente ao mês de 
dezembro de 2013, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma A GS, 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 dezem
bro/2012 e fatura n° 5670102965 no valor de 16 162,05 Euros: Analisada a informação técnica n° 
19/2013, datada do dia 22 de Janeiro, 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 pagamen
to conforme faturado. 

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 

Reunião Ordinária de 18 - 02 - 2013 



~~ 

VIMIOSO~ CÂMARA MUNICIPAL DE 

INDUSTRIAL, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO PARQUE DE CAMPISMO E DE VILAR SECO
Relatório de exploração referente ao mês de dezembro/2012 e fatura no 5670102963 no valor 
de 3713,18 Euros: Analisada a informação técnica n° 21/13, datada do dia 23 de janeiro, subscrita 
pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epí
grafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma A. G.S. , reportando que o serviço foi prestado 
com regularidade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar os 
serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura. 

---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 dezembro de 2012 a 20 de janeiro de 2013 e fatura n.0 5670103118 do valor de 
3665,40 Euros: Presente a informação n° 31/2013, datada do dia 14 do mês de curso, 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 unanimidade aprovar o relatório bem como proceder ao pagamento da respetiva 
fatura. 

--EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCE
LHO DE VIMIOSO- Relatório anual2012: Presente a informação n° 26, datada de 04 do mês cor
rente, 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 objec
to de apreciação e aprovação da câmara municipal, pelo que, foi deliberado por unanimidade apro
vá-lo. 

--RELATÓRIO EXTRAORDINÁRIO DAS ANÁLISES DE CONTROLO DOS SISTEMAS DIS
PERSOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVAS A NOVEMBRO DE 2012: Analisada a 
informação técnica no 24/2013, datada de 29 de janeiro do ano corrente, subscrita pelo Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório extraordinário dos resultados das 
análises de controlo dos sistemas dispersos de abastecimento de água, relativas a novembro de 
2012, verificou-se que, em onze dos catorze sistemas independentes se obteve água dentro de todos 
os parâmetros legais. 

------ E, nos restantes; A velanoso, Caçare lhos e Vale de Algoso, foi feita uma segunda análise, aos 
parâmetros, tendo sido verificado incumprimento, onde já se obtiveram resultados dentro do limite 
legal, o que leva a crer que se trata de uma situação pontual. 

------ Relativamente ao parâmetro antimónio, verificado em Vale de Algoso, sugere que sejam 
tomadas medidas de correção da situação, nomeadamente, passar a fazer o abastecimento normal 
através de água do sistema da ETA do Angueira e só em caso de insuficiência desta ou avaria da 
adutora é que a AGS poderia recorrer ao furo local e mesmo nesse caso, através de mistura de água, 
de forma a garantir que o teor de antimónio fique abaixo do permitido. 
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------ Analisada a informação, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório, concordar com 
solução defendida pelo subscritor da informação e informar a prestadora do serviço para o efeito. 

----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, 
alterada 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 no 60/2007, de 04 de setembro, deferiu o 
seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística: 

-Maria Filipa Ribeiro Fernandes- Adaptação de um edificio para atividade comercial, sito 
na Praça Eduardo Coelho, n. 0 11, em Vimioso, 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

--CERTIDÕES DE IDADE DE PRÉDIOS URBANOS: 

--Isabel Saco Martins: Presente a informação n° 52, do dia 15 do mês em curso, do Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido de certidão de idade do prédio urbano 
sito na Rua do Couce, inscrito na Matriz Predial Urbana da freguesia de Caçarelhos, deste concelho, 
sob o artigo 1030, requerida pela munícipe em título, informação que conclui, que após deslocação 
ao local, o referido prédio é constituído por paredes de alvenaria de granito, piso em terra, soalho 
no andar e forro de madeira ou cobertura direta de telha de aba e canudo, assente em estrutura de 
madeira, apresentando um estado de degradação considerável de desgaste e deterioração. 

------ 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 Caçarelhos, que apenas se começou a aplicar em 
21 /02/1992. 

------ Ponderado o teor da informação auto em análise foi deliberado por unanimidade certificar em 
conformidade. 

--Marta de Jesus Afonso Granado Pinto: Presente a informação n° 22, do dia 21 do mês de 
Janeiro do ano em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido 
de certidão de idade do prédio urbano si to no Bairro de V ale Pereiras, inscrito na Matriz Predial 
Urbana da freguesia de Algoso, deste concelho, sob o artigo 668, requerida pela munícipe em título, 
informação que conclui, após deslocação ao local, que o referido prédio é constituído por paredes 
de alvenaria de granito, piso inferior em terra, soalho no piso superior e forro de madeira ou caber-
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tura direta de telha de aba e canudo, assente em estrutura de madeira, apresentando um estado de 
degradação considerável de desgaste e deterioração. 

------ Refere ainda, neste contexto, que o prédio já aparece implantado nas plantas anteriores a 1990, 
existentes nestes serviços, 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 auto em análise foi deliberado por unanimidade certificar em 
conformidade. 

-- LOTEAMENTO DE S. VICENTE EM VIMIOSO: 

--- Salvador dos Anjos Mendes - Doação do Lote B26: Presente a declaração de doação do 
munícipe em epígrafe, proprietário do Lote 826 do Loteamento Municipal e Social de Vimioso - S. 
Vicente , propriedade inscrita na Matriz Predial Urbana da freguesia de Vimioso sob o artigo 1941, 
descrita na Conservatória do Registo Predial de Vimioso sob o n.0 1699, declarando que pretende 
doar a este município a propriedade referida por não poder dar cumprimento ao estipulado no regu
lamento de venda de lotes do referido loteamento, foi deliberado por unanimidade aceitar esta 
doação. 

--- André Fernandes Ramos e Sónia Cristina Nunes Maria -Aquisição do Lote B26: Pre
sente um requerimento dos munícipes em epígrafe, solicitando que, nos termos do Regulamento de 
Venda de Lotes do Loteamento Municipal e Social de Vimioso- S. Vicente, lhe seja vendido o Lote 
826 do referido loteamento, propriedade inscrita na Matriz Predial Urbana da freguesia de Vimioso 
sob o artigo 1941, descrita na Conservatória do Registo Predial de Vimioso sob o n.0 1699, doada 
ao município por Salvador dos Anjos Mendes, mas ainda não registada em nome deste município, 
foi deliberado por unanimidade manifestar a intenção de alienar aos requerentes a identificada pro
priedade, logo que registada em nome do Município de Vimioso. 

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

--COOPERATIVA AGRICOLA DE PALAÇOULO, CRL- O.P.P. - Apoio Financeiro para 
Sanidade Animal do Concelho de Vimioso- 2013: Na sequência da deliberação tomada em Reu
nião Ordinária deste órgão, no dia 03/12/2012, em que foi presente o oficio n.0 059/12 datado de 
22/11/2012, da organização em epígrafe, através do qual solicita apoio financeiro para levar a cabo 
as diversas acções de intervenção sanitária junto das explorações dos agricultores do concelho, no 
ano de 2013, acompanhado de uma listagem das explorações abrangidas, foi deliberado por unani
midade atribuir um apoio financeiro igual ao ano anterior, no valor de 6012,00 Euros, a conceder ao 
longo do ano 2013 em três tranches iguais, sendo a primeira atribuída em fevereiro, a segunda em 
julho e a última em outubro. 
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---- OUTROS-----------------------------------------------------

---- PARECER SOBRE COMPROPRJEDADE DE PRÉDIOS RUSTÍCOS: 

----- Davide dos Santos Galhardo: Presente o pedido de parecer, requerido ao abrigo da Lei n. 0 

64/2003, de 03 de Agosto, pelo munícipe em epígrafe, relativo à constituição de compropriedade 
sobre os prédios rústicos inscritos na matriz predial da freguesia de Algoso sob os seguintes artigos: 

- 739, sito no lugar denominado Prado, analisada a informação técnica n.0 54/2013, de 18 de 
fevereiro , subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao assunto, da 
qual se conclui que o referido prédio está fora do aglomerado urbano e que o motivo da formação 
de compropriedade advém do facto de não existirem prédios em quantidade e com valor semelhante 
para poder fazer as partilhas equilibradas entre os filhos Otília Goreti Afonso Galhardo Pinto e 
Manuel Armandino Afonso Galhardo sem recorrer a este mecanismo; 

- 457, sito no lugar denominado Regadas, analisada a informação técnica n.0 55/2013, de 18 de 
fevereiro, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao assunto, da 
qual se conclui que o referido prédio está fora do aglomerado urbano e que o motivo da formação 
de compropriedade advém do facto de não existirem prédios em quantidade e com valor semelhante 
para poder fazer as partilhas equilibradas entre os filhos Maria Laura Afonso Galhardo Vaqueiro e 
Adérito Afonso Galhardo sem recorrer a este mecanismo; 

- 545, sito no lugar denominado Prado, analisada a informação técnica n.0 56/2013, de 18 de 
fevereiro, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao assunto, da 
qual se conclui que o referido prédio está fora do aglomerado urbano e que o motivo da formação 
de compropriedade advém do facto de não existirem prédios em quantidade e com valor semelhante 
para poder fazer as partilhas equilibradas entre os filhos Matilde do Céu Afonso Galhardo Teixeira 
e Fernando Miguel Afonso Galhardo sem recorrer a este mecanismo, 

foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável para a constituição de compropriedade 
sobre os referidos prédios, nos termos das informações analisadas. 

--Não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dezasseis horas e dez 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 le al, ponderado o seu teor, foi por unanimidade deliberado, que esta 
ata seja assinada por todos os mbros d órgão intervenientes na reunião, apesar do disposto na 
referida norma legal. 
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