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

--- Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e cinquenta e 
cinco minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os 
Senhores José Baptista Rodrigues, António Jorge Fidalgo Martins, Jorge dos Santos Rodrigues Fer
nandes, António Augusto Torrão Vaz e Carlos Manuel Ataíde Fernandes, respetivamente Pre
sidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, comigo, António Alberto Lopes Coe
lho, 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: 

--Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentado o Oficio no 19545/12 de 20-12-2012 
Ref DVJC28(Adm. Local) Proç 0 n ° 257912007, do Tribunal de Contas, que se transcreve: 

"Assunto: Homologação da conta relativa ao exercício de 2007 - Recomendações. 

Encarrega-me o Exmo. Juiz Conselheiro da Area, de transmitir que, sem embargo da homologação da coma 
comunicada a V Exa. pelo oficio desta Direcção-Geral identificado em epígrqfe, deve ser dado cumprimen
to às seguintes recomendações: 

Elaborar o orçamento municipal alicerçado em previsões sinceras e fiáveis, deforma a evitar a assunção de 
compromissos financeiros sem garantia e.fetiva de financiamento, dando assim cumprimento ao estabelecido 
na Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro. Para o efeito deve o Município proceder ao registo sequencial dos com
promissos e certificar-se de que dispõe, no momento da assunção do compromisso jurídico firme com enti
dades externas ao Município, de fundos e de receitas suficientes para assegurar o cumprimento tempestivo 
das obrigações pecuniárias emergentes de contrato de qualquer natureza, celebrado sob qualquer forma e 
condição, com o sem dispensa de celebração de contrato escrito. e ou mediante apenas emissão de requisi
ção, dentro dos prazos contratualmente previstos. 
Mais se recomenda que as situações de encargos vencidos. em 31 de Dezembro de cada ano com mais de 6 
meses, devem ser apresentadas à Assembleia Municipal nos termos da referida Lei e do art. 0 38. ~ n. 0

S 8 e 12 
da LFL de 2007 não podendo qualquer reescalonamento de encargos ir para além do fim do mandato 
autárquico. 
Chama-se a atenção que a não observância da Lei 812012, de 21 de fevereiro e do ar!. 0 38. o 11. 0S 8 e 12 da 
LFL, constituirá infração financeira, nos termos daquela primeira Lei e da LOPTC. 

- Implementar a Contabilidade de custos prevista no ponto 2.8.3 do POCAL. 
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Mais se il?fónna que, 110s termos do disposto na alínea j) do n. o I . do ar!. o 65°. da Lei n." 98197, de 26 e 
Agosto, na redacção dada pela Lei 11. o 48/2006, de 29 de Agosto. o não acatamento reiterado e il!iust(flcado 
das recomendaçt5es do Tribunal de Contas constitui situação passível de efectivação de responsabilidade 
financeira sancionatória. 
Nesta oportunidade, solicita-se a V. Ex. 11 que diligencie no sentido de que as referidas recomendaçties sejam 
transmitidas a lodos os responsáveis que constituem o órgão executivo. 

Com os melhores cumprimentos. 

Pe/'0 Director-Geral (por delegaçtío de assinatura). 

O Auditor-Coordenador 
(António C os ta e Si !v a) · · -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Das recomendações expressas no documento em apreço, o Sr. Presidente destacou especial
mente que, no que respeita à elaboração do orçamento municipal e à matéria relativa à Lei n° 
8/2012, de 21/02, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, esta câmara municipal, 
como é conhecimento deste órgão, pelos diversos documentos aqui analisados e votados, já está a 
dar cumprimento desde 2012. 

---- Relativamente à matéria sobre a Implementação da Contabilidade de Custos prevista no 
POCAL, esclareceu que se iniciaram já os procedimento tendentes à sua implementação, para o que 
o município adquiriu já as respetivas aplicações informáticas, tendo-se mesmo, neste sentido, ini
ciado a formação dos respetivos operadores. 

---Foi tomado conhecimento do teor do oficio transcrito do Tribunal de Contas. 

-- PROTOCOLO: 

--- CONCURSO NACIONAL DE BOVINOS DE RAÇA MIRANDESA - 2013/2018: Pelo Sr. Presi
dente, na sequência de deliberação tomada na reunião anterior, sobre o assunto em epígrafe, foi 
apresentada uma minuta do protocolo de colaboração entre a Associação dos Criadores de Bovinos 
de Raça Mirandesa e os seis municípios do solar da raça bovina mirandesa para realização do Con
curso Nacional de Bovinos de Raça Mirandesa para os anos 2013/2018, cujo objetivo principal é 
realizar um concurso de raça bovina mirandesa que valorize não só a raça e seus produtos, mas 
também a região e em especial os concelhos cooperantes no evento. 

--Neste contexto esclareceu ainda que o Município de Vimioso, tal como os restantes municí
pios, cooperará diretamente com um apoio monetário anual de 6235,00 Euros e assumirá, no 
período indicado, a realização de um concurso na área do Concelho de Vimioso. 

--Apreciado o protocolo foi deliberado por unanimidade aprová-lo, devendo o Sr. Presidente da 
câmara assiná-lo oportunamente, para o que possui competência própria. 
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--ORDEM DO DIA: 

----SITUAÇÃO FINANCEIRA __ , 

------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do dia 
31 de janeiro de 2013, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
745 748,32 Euros. 

----PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

----MODIFICAÇÃO No 3- ALTERAÇÃO N° 2: Presente a modificação I alteração em epígrafe no 
valor total de 43 000,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

--- ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA: 

--- MODIFICAÇÃO No 3 - ALTERAÇÃO N° 2 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 56 990,00 Euros, correspondendo 13 990,00 
Euros a despesas correntes e 43 000,00 Euros a despesa de capital, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

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

--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 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/201 O, de 27 
de abril, e Decretos-Lei no 131/201 O, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando 
para o efeito as seguintes firmas: 

- Vimiconstruções, Lda.; 
-Boaventura de Jesus Carreira & Filhos, Lda. ; 
- RR, Escavações, Unipessoal, Lda., todas com sede em Vimioso. 

-- 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 22 do mês em curso. 

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

-Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior da Câmara Municipal de Vimioso; 
- Vogais Efetivos: António Alberto Gonçalves Coelho, que substituirá o presidente nas suas 

faltas e impedimentos, e Sofia Maria Ventura Diz, Técnico Superior, ambos 
desta câmara municipal ; 
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- Vogais Suplentes: Manuel Miranda Ferreira Pinto e Orlando Marcos Moscoso, ambos 
Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 

--TERMAS DA TERRONHA- VIMIOSO- BALNEÁRIO TERMAL- Prorrogação de prazo: 
Presente a informação no 28, datada de 28 do mês findo, do Chefe de Divisão de Ambiente e 
Transportes, Vítor Filipe Afonso Ventura, fazendo uma retrospetiva ao decurso da obra em título, 
referindo que o prazo de execução da empreitada já se encontra ultrapassado, porém, em reunião 
deste órgão foi concedido um período de prorrogação de prazo a título gracioso para conclusão dos 
trabalhos até 31 de dezembro do ano 2012. 

---- Refere que faltam ainda realizar trabalhos no valor de 11 O 173,84 Euros respeitantes a traba
lhos de acabamentos e arranjos exteriores. 

--Esclarece que, apesar do prazo limite de execução dos trabalhos da empreitada ter sido ultra
passado, o empreiteiro apresentou, no dia 28 do mês findo, novo pedido de prorrogação de prazo, 
até 31 do próximo mês de março, para conclusão dos trabalhos, não fundamentando o tipo de pror
rogação, esclarecendo, contudo, que os motivos de incumprimento resultam das alterações de por
menor à instalação técnica da piscina e zona técnica inferior e ainda o atraso na execução dos arran
jos exteriores, infraestruturas exteriores e vedação, devido às más condições climatéricas. 

--Sobre os motivos invocados pelo empreiteiro para o atraso no pedido de prorrogação de prazo 
em apreço, nomeadamente ao mau tempo, esclarece que tal atraso apenas pode ser imputado à pro
gramação e planeamento da obra, da responsabilidade do empreiteiro. 

--- Refere, no que concerne propriamente à prorrogação de prazo, que o Código dos Contratos 
Públicos apenas prevê a eventualidade de prorrogação legal de prazo de execução da obra, nos ter
mos do artigo 374°, em situações de trabalhos a mais. Situação não enquadrável no caso em apreço. 

--Neste contexto refere que, no caso de incumprimento do contrato e no que respeita ao atraso 
efetivo, verificado na execução da obra, determina o artigo 403° do dito código, a aplicação de san
ções. 

---Em conclusão, e retomando a alusão à revisão de preços e repercussão na prorrogação de pra
zo, informa que o Decreto-Lei n° 6/2004, de 06 de Janeiro, prevê no seu artigo 13° a prorrogação de 
prazo de execução de contratos de empreitadas no cálculo da revisão de preços, concluindo que, não 
sendo a prorrogação de prazo agora solicitada enquadrável no âmbito do Código dos Contratos 
Públicos, deixa à consideração superior a possibilidade de concessão de uma prorrogação a título 
gracioso, caso se julgue haver essa possibilidade legal, alertando, por outro lado, para a possibilida
de de aplicação de sanções pelo incumprimento contratual do prazo na execução da obra. 

-- Ponderado o teor da informação em apreço, considerando a argumentação do empreiteiro, 
embora que parcialmente plausível, foi deliberado conceder, a título gracioso, a prorrogação de pra
zo solicitada." 
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---CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL- REQUALIFICAÇÃO 
DA IGREJA MA TRIZ DE ALGOSO - Receção provisória: Presente o auto de vistoria para efeitos 
de verificação da receção provisória da obra em título, firmado pela respetiva comissão de vistoria 
composta por representantes desta câmara, da fiscalização e pelo representante do empreiteiro, a 
firma Abel Luís Nogueira & Irmãos, Lda., auto que conclui que os trabalhos da obra se encontram 
executados de acordo com o projeto aprovado, estando, por conseguinte, em condições de ser rece
bida provisoriamente, tendo sido cumprido o plano de gestão de resíduos, foi deliberado 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. 

-----REABILITAÇÃO I REMODELAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 E PAVILHÃO DESPORTIVO DE 
VIMIOSO - Substituição do Reforço de Caução por Garantia Bancária: Presente o oficio sem 
referência, datado do dia 28 do mês findo, da firma Santana Construções, SA., empreiteiro da obra 
em título, solicitando a substituição do reforço de caução no valor de 1 O 3 95,13 Euros, cativo no 
âmbito dos pagamentos efetuados na realização da obra em título, por Garantia Bancária de igual 
importância e, analisada a informação n° 011 /DF, de 30 do mês findo, do Técnico Superior, Antó
nio Emílio Martins, que conclui, que atendendo ao disposto no n° 2 do artigo 353° do Código dos 
Contratos Públicos, a dedução nos pagamentos dos autos de medição n° 1 O a 15 a título do reforço 
de caução do valor referido pode ser substituída por títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por 
garantia bancária à primeira solicitação ou por seguro-caução, não havendo, assim, inconveniente 
no deferimento da pretensão da fuma peticionária, foi deliberado por unanimidade deferir aquele 
pedido nos termos requeridos. 

----- AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e 
medição de trabalhos referentes às seguintes obras: 

- Reabilitação I Remodelação da Escola E. B. 2,3 e Pavilhão Desportivo em Vimioso -
Auto de medição n° 16, datado de 31/01/2013, no valor de 23 242,29 Euros; 

- Reabilitação I Remodelação da Escola E. B. 2,3 e Pavilhão Desportivo em Vimioso -
Auto de medição n° 17 - Elet./Telec., datado de 04/02/2013, no valor de 32 311,60 Euros; 

- Circuito de Manutenção- Parque de Campismo Piscinas Municipais -Vimioso- Auto 
de medição n° 6, datado de 09/12/2012, no valor de 7 880,00 Euros; 

-Termas da Terronha- Vimioso- Balneário Termal- Auto de medição n. 0 12 de traba
lhos normais, datado de 01/02/2013, no valor de 799 303,45 Euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 
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-- INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO PARCIAL DE TERRENO: Pelo Sr. Presidente foi info 
mado que para a implantação das Termas da Terronha foi necessário ocupar uma faixa de terreno 
contíguo, propriedade do Sr. Manuel Delfim Martins Miranda, tendo, oportunamente, com este, 
acordado o valor da indemnização de 1000,00 Euros. 

--Neste sentido propôs que seja aprovado o pagamento desta indemnização. 

---Ponderada a proposta do Sr. Presidente foi deliberado por unanimidade aprová-la e proceder 
ao respetivo pagamento. 

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

------ FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA O BALNEÁRIO TERMAL DE 
VIMIOSO- Ajuste direto: Presentes o convite tipo, o programa do procedimento e o caderno de 
encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para estes efeitos se estima em 
56 250,00 Euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de procedimento 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 11 do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 
278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei no 131/2010, de 14 de 
dezembro, e 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito as seguintes firmas : 

- BP Portugal, S. A.; 
- Petróleos de Portugal - Petrogal, S. A. (Galp Energia SGPS, S. A.); 
- OZ Energia Gás, S. A.; 
- Repsol Gás Portugal, S. A. , todas com sede em Lisboa. 

------ As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrónica de contratação pública 
vortalGOV, no sítio eletrónico "govpt. vortal.biz", até ás 23 h e 59 m do dia 21 do mês em curso. 

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

- Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior da Câmara Municipal de 
Vimioso; 

- 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: Sofia Maria Ventura Diz, e Carlos Alberto de Sousa Oliveira Ventura, 
ambos Técnicos Superiores, desta câmara municipal. 

----AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS 
DE SOFTWARE SIGMA -SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL - E APOIO TÉCNICO: 
Presente a informação 00 1/DIS, datada do dia um do mês em curso, subscrita pelo Chefe da Divisão 
de Informática e Sistemas, Paulo Fernandes João, informando que termina no próximo dia 14 do 
mês em curso o contrato de manutenção de licenças de software SIGMA, celebrado com a firma 
Medidata, S.A., tomando-se necessário celebrar novo contrato para o resto do ano em curso. 
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------Neste sentido informa ainda que, prevendo-se que esta contratação seja do valor de 9800,00 < 
Euros, deve ser adotado o procedimento de ajuste direto de acordo com os artigos 112° a 127° do 
Decreto-Lei n° 18/2008, devendo para o efeito convidar a única empresa que comercializa o soft-
ware referido e que presta todos os serviços de manutenção a este associados. 

----PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE SIGMA 
-SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL- E APOIO TÉCNICO- Abertura de Procedimen-
to de Ajuste Direto: Presentes, no mesmo contexto, 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 9800.00 Euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de ajus
te 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 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 MEDJ
DATA.NET- Sistemas de Informação para Autarquia, SA., com sede no Porto. 

------ As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrónica de contratação pública 
vortalGOV , no sítio govpt.voltal.biz, até ás 23 h e 59 m do dia 21 do mês em curso. 

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

- Presidente: Paulo Fernandes João, Chefe da Divisão de Informática e Sistemas, desta 
Câmara Municipal; 

- Vogais Efetivos: Mário da Assunção Marcos Moscoso, Técnico de Informática, que substi
tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Vítor Filipe Afonso 
Ventura, Chefe da Divisão de Ambiente e Transportes, ambos desta câmara 
municipal. 

- Vogais Suplentes: António Emílio Martins, e Lídia Cristina Rodrigues Diz Martins, Técni
cos Superiores, ambos desta câmara municipal. 

-- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO- Parecer prévio 
vinculativo: Presente a informação n° 01/SPA, datada do dia um do mês em curso, subscrita pela 
Coordenadora Técnica, Lídia Raposo Ramos Rodrigues, informando que a celebração de contratos 
de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do órgão executivo, de acordo com os 
números 4 e 10 do artigo 75° da Lei n° 66-B/2012, de 31 de dezembro, dependente da verificação 
dos requisitos previstos no n° 5 do referido artigo e que enumera. 

--Refere, neste sentido, que, para efeitos de redução remuneratória é considerado o valor anual 
do contrato de 20 000,00 Euros, comparativamente com o valor de 23 405,86 Euros, pago, no ano 
findo, com contrato de idêntica natureza, donde se reflete a redução de 1 0% prevista no n° 1 do 
referido artigo 75°. 

-- No mesmo contexto, foi prestada, ainda, pela mesma trabalhadora, a informação 002/SPA, 
informando, complementarmente, que pretendendo esta câmara iniciar o processo de contratação de 
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seguro de acidentes de trabalho nos termos do Decreto-Lei n° 503/99, de 20 de novembro, alterado 
pela Lei no 59/2008, de 11 de setembro, este contrato terá a duração de três anos, a contratação tem 
cabimento orçamental na rubrica 0102-01030901, foi dada autorização prévia da assembleia muni
cipal aquando da aprovação do PPI e Orçamento para 2013, o contrato atendendo ao seu objeto não 
reveste trabalho subordinado, que o procedimento de contratação é conduzido por um júri a desig
nar pelo órgão com competência para contratar nos termos do n° 1 do artigo 67° do Código dos 
Contratos Públicos, e que, nos termos do artigo 112° do mesmo código, a entidade convida direta
mente uma ou várias entidades à sua escolha para apresentar proposta. 

--Faca ao teor das informações analisadas foi deliberado, em sua conformidade, emitir parecer 
prévio vinculativo. 

-- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO- Abertura de 
Procedimento de Ajuste Direto: Presentes, no mesmo contexto, o convite, o programa do proce
dimento e o caderno de encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para estes 
efeitos se estima em 60 000,00 Euros para um período de três anos, foi deliberado aprová-los e 
proceder à abertura de procedimento de ajuste direto nos termos dos documentos referidos e legis
lação 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 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 os mediadores de seguros das seguintes seguradoras, sediados no conce
lho: 

- ALLIANZ -Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.; 
-LUSITÂNIA - Companhia de Seguros, S.A.; 
- ZURICH - Companhia de Seguros, S.A .. 

-- As propostas deverão ser apresentadas via correio eletrónico, no endereço spa@cm
vimioso.pt, até às 17 horas do dia 21 do mês em curso. 

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

-Presidente: Solange de Jesus Delgado, Chefe da Divisão Financeira, desta Câmara 
Municipal; 

- Vogais Efetivos: Maria João Afonso Gonçais, Coordenadora Técnica, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos, e Lídia Raposo Ramos Rodrigues, 
Coordenadora Técnica em mobilidade interna, ambas desta câmara municipal. 

- Vogais Suplentes: António Emílio Martins, e Lídia Cristina Rodrigues Diz Martins, Técni
cos Superiores, ambos desta câmara municipal. 

--EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO--

--CERTIDÃO DE IDADE DE PRÉDIO URBANO: 
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---José Cândido Galhardo Miguel: Presente a informação n° 39, do dia um do mês em curso, 
subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido de certidão de 
idade do prédio urbano sito na Rua da Calçada ou Rua da Calçada da Lagoa, também designada 
Bairro Vale Pereiros ou Largo do Pelourinho, inscrito na Matriz Predial Urbana da freguesia de 
Algoso, deste concelho, sob o artigo 669, requerida pelo munícipe em título, informação que con
clui que, após deslocação ao local, se verifica que o referido prédio é constituído por casa térrea em 
ruínas com paredes de alvenaria de granito, piso inferior em terra, apresentando um estado de 
degradação considerável o que leva a concluir que deve ter tido génese há mais de cinquenta anos, 
tudo indicando que aquele prédio já existe muito antes do ano de 1992, antes da aplicação do 
RGEU na freguesia de Algoso, onde apenas se começou a aplicar em 21 /02/1992. 

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

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

----LOTEAMENTO DE S. VICENTE EM VIMIOSO: 

--- Pedro César João Fernandes e Daniela de Almeida Pedro Fernandes -Aquisição do Lote 
B16: Pelo Sr. Presidente da Câmara foi proposto, considerando que, por deliberação tomada em 
reunião ordinária deste órgão, realizada no dia sete de janeiro do ano em curso, a requerimento dos 
munícipes em epígrafe, foi deliberado, nos termos do Regulamento de Venda de Lotes do Lotea
mento Municipal e Social de Vimioso - S. Vicente, manifestar a intenção de alienar o Lote B 16 do 
referido loteamento; propriedade inscrita na Matriz Predial Urbana da freguesia de Vimioso sob o 
artigo 1931, descrita na Conservatória do Registo Predial de Vimioso sob o n.0 1689/20090120, 
doada ao município de Vimioso por Fernando Jorge da Costa Ribeiro e Márcia do Nascimento 
Guedes; 

--- Considerando que, na mesma reunião, ficou também deliberado manifestar a intenção de alie
nar aos requerentes a identificada propriedade logo que registada em nome do Município de 
Vimioso; 

---- Considerando que, pretende agora, esta câmara concretizar a alienar do referido prédio e pro
cedendo à celebração da respetiva escritura, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo do Regula
mento de Venda de Lotes do Loteamento Municipal e Social de Vimioso - S. Vicente, alienar aos 
requerentes em título o referido lote pelo preço de 2,79 Euros, na sequência de titulação da doação 
do mesmo, anteriormente aceite por esta câmara. 

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

----- ÁGUIA FUTEBOL CLUB DE VIMIOSO- Apoio financeiro: Foi presente o pedido do Águia 
Futebol Club de Vimioso, solicitando apoio financeiro para fazer face às despesas relativas à pre-
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sente época desportiva, com a participação do clube no campeonato distrital de futebol do escalão B.t 
de juniores. v· 
--Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária deste órgão, realizada no dia 20 de 
Novembro de 2012, em que ficou definida a verba a atribuir ao águia Futebol Clube de Vimioso, 
para os diversos escalões e tendo em conta que a participação no campeonato distrital de juniores 
iniciou no dia 02 de fevereiro corrente, foi deliberado por unanimidade atribuir o apoio financeiro 
no valor de 5830,00 Euros, para fazer face às despesas com este escalão. 

------VII CONCURSO/DESFILE DE CARNAVAL INTERGERACIONAL 2013: Presente a informa
ção n.0 08/13, datada de 02 de fevereiro , da Técnica Superior, Ana Falcão, informando que se vai 
realizar o VII Concurso/Desfile de Carnaval Intergeracional 12013, envolvendo a Câmara Muni
cipal, Agrupamento Vertical de Escolas e Instituições Particulares de Solidariedade Social do Con
celho de Vimioso, a realizar no dia 8 de fevereiro propondo, assim, atribuir os seguintes prémios de 
participação: 

- Ensino Pré-escolar - 100,00 Euros (em material escolar); 
- 1 o Ciclo - 100, 00 Euros (em material escolar); 
-r Ciclo e 3 o Ciclo - Uma visita de estudo a um concelho do distrito de Bragança; 
- Instituição I Lar participante - 5 00, 00 Euros para cada Instituição I Lar; 
-Oferta de lanche/convívio. 

-- Considerando a importância cultural e recreativa desta atividade e o sucesso verificado em 
anos anteriores, foi deliberado por unanimidade patrocinar integralmente o evento. 

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

---- Presentes os pedidos de apoio e respetivos processos formulados nos termos do Regulamento 
Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, dos estudantes do . . 
ensmo supenor: 

- Valentim Carvalho Sena - estudante do 3.0 ano do Curso de Licenciatura, em Enfermagem, 
do Instituto Politécnico de Bragança; 

- Ana Cláudia Ferreira Preto - estudante do 2° ano de Mestrado do Curso de Engenharia 
Industrial, do Instituto Politécnico de Bragança, 

foi deliberado por unanimidade atribuir uma bolsa de estudo igual ao valor da propina, a pagar 
diretamente ao respetivo estabelecimento de ensino, a partir desta data até ao final do ano lectivo, 
a cada um dos estudantes citados, nos termos do no 3 do artigo 3° do Regulamento Municipal de 
Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, em vigor. 
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---OUTROS------------------------------------------------

---- UTILIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES: Foram presentes diversos pedidos de 
autorização para utilização dos transportes escolares, pelos munícipes abaixo mencionados, inscri
tos nos cursos de formação profissional a decorrer em Vimioso, promovidos pelo Centro de Gestão 
de Empresas Agrícolas e outros pelo Centro de Formação Profissional de Bragança, argumentando 
o facto de ser este o único meio de transporte disponível que lhe permite a deslocação para frequên
cia dos cursos de formação: 

-Fernanda de Jesus Granado Ferreira- trajeto Algoso- Vimioso - Algoso; 
- Sandra Cristina Ferreira Frias - trajeto Algoso - Vimioso - Algoso; 
- João Pedro Afonso Martins - trajeto Algoso - Vimioso - Algoso; 
-Albertina Jerónimo Falcão Lopes- trajeto Carção - Vimioso - Carção,· 
-Bruno Miguel Martins do Vale- trajeto Carção- Vimioso - Carção; 
- Carina da Graça do Vale- trajeto Carção- Vimioso - Carção; 
- Dora Cristina Jerónimo Xavier Rodrigues- trajeto Carção- Vimioso - Carção; 
- Ana Cristina Fernandes Afonso - trajeto Carção- Vimioso - Carção,· 

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

--- Carlos Alberto Pires Vaz - Livro uNascidos para emigrar": Presente a carta datada de 03 
de Janeiro do ano corrente, subscrito pelo senhor Carlos Alberto Pires Vaz, solicitando que esta 
câmara adquira alguns exemplares do livro que o mesmo escreveu - ''Nascidos para emigrar " -, foi 
deliberado por unanimidade adquirir de 20 exemplares daquela obra. 

-- ASSOCIAÇÃO "CHARNECA CLUB TT": Presente o pedido de autorização, subscrito pelo 
presidente da associação em epigrafe, para a realização de um passeio todo o terreno com veículos 
motorizados, sem competição, a realizar no dia 09 de fevereiro, e, analisada a informação adminis
trativa n. 0 01 /13, de 04 de fevereiro, subscrita pela Coordenadora Técnica, Zita Martins Tecedor, foi 
deliberado autorizar a realização da referida atividade. 

--ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMÍLIAS NUMEROSAS - Proposta de redução de 
IMI: Foi presente um oficio da associação em título propondo que o município se pronuncie quanto 
à a uma proposta de redução do Imposto Municipal sobre Imóveis no caso de famílias numerosas, 
com o intuito de propor ao Governo e à Assembleia da República a alteração da lei neste sentido. 

-- Considerando que o assunto merece alguma atenção e considerando que a argumentação 
exposta faz todo sentido, foi deliberado concordar com a proposta da referida associação. 
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---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 
ata seja assinada por todos o 
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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