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

--Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e cinquenta 
e 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 apresentada a seguinte proposta: 

"PROPOSTA 

ASSUNTO: Celebração de contratos de prestação de serviços- Autorização genérica para dispen
sa de parecer prévio da Câmara Municipal - Artigo 75. o da Lei n. o 66-B/2012, de 31 de Dezembro 

Considerando que: 
A Lei n. 0 66-B/2012, de 31 de Dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano 

de 2013, veio introduzir um conjunto de medidas com vista a reduzir os encargos do Estado e das 
entidades públicas em geral. 

Aí se consagrou, no n. o 4 do artigo 75~ que carece de parecer prévio vinculativo do membro 
do Governo responsável pela área das finanças, nos termos e segundo a tramitação a regular por 
portaria dos referidos membros do Governo, a celebração ou a renovação de contratos de aquisi
ção de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n. o 12 - A/2008, 
de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n°S 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de 
Abril, 34/2010, de 2 Setembro, 55-A/2010, de 31 de Dezembro, 64-B/2011, de 30 de Dezembro, e 
pela lei 66-B/2012, de 31 de Dezembro, independentemente da natureza da contraparte, designa
damente no que respeita a: 

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 
b) Contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica. 
No n. o 1 O do mesmo artigo estatuiu-se que "Nas autarquias locais, o parecer previsto no n. o 

4 é da competência do órgão executivo e depende da verificação dos requisitos previstos nas alí-
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neas a) e c) do número quinto, bem como da alínea b) do mesmo número com as devidas adapta
ções, sendo os seus termos e tramitação regulados pela portaria referida no n. o I do artigo 6. o do 
Decreto -Lei n. o 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n. o 3- B/2010, de 28 de Abril". 

Ao nível da Administração Central Estado, foi publicada no Diário da República de dia 17 
de Janeiro a Portaria n. o 1612013, que regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio 
vinculativo dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração 
Pública, previsto no n. o 4 do artigo 75. o da Lei n. o 66-B/2012, de 31 de Dezembro, e nos nos 4 e 5 
do artigo 35. o da Lei n. o 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro. Continua a não estar publicada a porta
ria a que se refere o n. o 10 do artigo 75. o da Lei n. o 66-B/2012, de 31 de Dezembro, o que faz com 
que para a Administração Local não exista regulamentação quanto aos termos e tramitação do 
parecer prévio vinculativo, previsto nos n./s 4. o e 10. ~ do artigo 75. o da Lei n. o 66-B/2011, de 30 de 
Dezembro, e nos n°s 4 e 5 do artigo 35. o da Lei n. o 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas 
leis n.ls 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-
A/2010, de 31 de Dezembro, Lei n. o 64-B/2011, de 30 de Dezembro e pela lei 66-B/2012, de 31 de 
dezembro; 

Não obstante, ainda não ter sido publicada a portaria específica para as autarquias locais, 
considera-se que será conveniente recolher o parecer prévio vinculativo, não só para as renova
ções dos contratos de prestações de serviços mas também para os novos contratos, independente
mente de não existir ainda a referida portaria aplicável à administração local. 

No âmbito do Município de Vimioso deve garantir-se que são criados instrumentos destina
dos a assegurar eficiência e eficácia na gestão em matéria de contratação pública, o que se não 
conseguirá sem que, entre outras medidas, à semelhança do que sucedeu para a Administração 
Central com a Portaria n. o 16/2013, de 17 de Janeiro, se estabeleça uma autorização genérica para 
efeitos de parecer prévio vinculativo. 

Tal autorização genérica, não deixando de ter tratamento uniforme com o estabelecido para 
a Administração Central, deverá refletir a realidade municipal, desde logo no atinente ao universo 
de contratação necessária para o assegurar do normal funcionamento dos serviços, bem como ao 
cumprimento das metas consagradas em Orçamento e Plano para 2013, muito em especial as que 
envolvam financiamento alheio. 

Assim, e apesar das dúvidas que persistem, nomeadamente no que tem a ver com a falta da 
publicação da Portaria e à cautela sobre a legalidade da despesa, e as consequências que daí 
podem advir, a nulidade de todos os contratos de aquisição de serviços, quer celebrados, quer 
renovados em 2013, que a poderem ser nulos os pagamentos que daí resultariam, seriam conside
rados ilícitos. 

Proponho que, em face do exposto, e ao abrigo das disposições legais supra citadas, o Executivo 
Municipal delibere: 

I. Para efeitos do previsto no n. o 4 do artigo 75. o da Lei n. o 66-B/2012, de 31 de Dezembro e nos 
n°s 4 e 5 do artigo 35. o da Lei n. o 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com a redacção dada pelas 
Leis n. 0

S 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 
55-A/2010, de 31 de Dezembro, 64-B/2011, de 30 de Dezembro e pela Lei n. o 66-B/2012, de 31 
de Dezembro emitir parecer prévio genérico favorável à celebração e renovação de contratos de 
prestação de serviços, sempre que a adjudicação ocorra nos termos do disposto na alínea a) do 
n. o 1 ou no n. o 4 do artigo 20. o do Código dos Contratos Públicos, ou ainda nos termos do pre
visto no artigo 128. o do mesmo diploma legal, desde que o valor do contrato seja igual ou infe
rior a 5. 000, 00€, sem IV A. 
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2. O regime previsto na presente deliberação aplica-se a todos os contratos de prestação de servi 
ços que, por via de celebração ou renovação, produzam efeitos a partir de I de Janeiro de 2013. 

Vimioso, 16 de Janeiro de 2013. 

O Presidente da Câmara, 
José Baptista Rodrigues " 

-----Foi deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta. 

--- CONCURSO NACIONAL DE BOVINOS DE RAÇA MIRANDESA - 2013/2018: Pelo Sr. Presi
dente foi apresentada uma exposição da Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa, 
datada do dia dezasseis de fevereiro de dois mil e doze, relativa ao assunto versado em título, expo
sição que deu origem, ao longo do ano findo, a uma sequência de reuniões promovidas entre aquela 
associação e representantes dos municípios de Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, 
Vimioso e Vinhais, propondo neste sentido que, como vem sendo ventilado e discutido, se concer
tem as normas mais adequadas para a organização dos concurso nacionais dos próximos seis anos, 
por forma a dinamizar, promover e valorizar a raça e consequentemente contribua para a promoção 
dos municípios envolvidos na organização dos eventos. 
------Neste sentido apresenta os princípios base de organização daqueles certames; calendarização, 
formas de organização e apoio, compromissos dos organizadores dos concursos, incentivos aos 
associados bem como as demais normas inerentes, propondo a sua aprovação e posterior celebra
ção de documento onde tais princípios sejam firmados. 

------Neste contexto esclareceu que, nas diversas reuniões havidas neste âmbito, tem sido defendi
do a celebração de um protocolo ou acordo de colaboração entre todos os municípios e a associa
ção de criadores da raça, onde se definam normas de organização, propondo, assim, prosseguindo 
o que, de certa forma, já se encontra pré acordado entre todos, que o Município de Vimioso aprove 
as normas agora propostas pela associação de criadores, normas estas já concertadas nas diversas 
reuniões realizadas e, finalmente, se celebre um protocolo de colaboração entre os municípios 
envolvidos e a proponente Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa. 

------ Ponderada a proposta do Sr. Presidente da Câmara e os termos da exposição da Associação 
dos Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa, bem assim as normas pré acordadas para a realiza
ção dos eventos nos próximos seis anos, foi deliberado por unanimidade aprová-las e celebrar um 
protocolo de colaboração comum onde todos os envolvidos assumam os respetivos compromissos. 

---ORDEM DO DIA: 

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

----- FEIRA DE ARTES, OFÍCIOS E SABORES DE VIMIOSO- XIII EDIÇÃO - Resumo da 
Despesa: Apresentado, pelo Presidente do Conselho de Administração da VIMIOSO 2003 - Ativi
dades Artesanais e Turísticas de Vimioso, E. M, o resumo da despesa da edição da feira em título, 
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que totaliza o valor de 59 611,10 Euros, demonstrando um passivo de 25 901,10 Euros, e, conside
rando, que em reunião realizada no dia 05/11/2012, foi deliberado por unanimidade conceder o 
apoio de 40 000,00 Euros, a transferir faseadamente, foi deliberado por unanimidade tomar conhe
cimento do referido documento e transferir o valor ainda não transferido. 

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

--RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do dia 
18 de janeiro de 2013, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
736 171,60 Euros. 

-- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

--MODIFICAÇÃO N° 1 -REVISÃO N° 1: Presente a modificação I alteração em epígrafe no 
valor total de 60 000,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

--MODIFICAÇÃO No 2- ALTERAÇÃO No 1: Presente a modificação I alteração em epígrafe no 
valor total de 40 000,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

-- ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA: 

--- MODIFICAÇÃO No 1 -REVISÃO No 1 AO ORÇAMENTO DA RECEITA: Presente a modifi
cação I revisão em epígrafe, no valor de 60 000,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la 
e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

---- MODIFICAÇÃO No 1 - REVISÃO N° 1 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a modifi
cação I revisão em epígrafe, no valor de 60 000,00 Euros, correspondendo 59 000,00 Euros ades
pesas correntes e 1000,00 Euros a despesa de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la e 
submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

-- MODIFICAÇÃO No 2 - ALTERAÇÃO No 1 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 40 000,00 Euros, correspondendo 1 O 000,00 
Euros a despesas correntes e 30 000,00 Euros a despesa de capital, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

------ O Sr. Presidente da câmara justificou as revisões referidas, ao Plano Plurianual de Investimen
tos e ao Orçamento da Despesa, por necessidade de proceder, no curto prazo, à aquisição de bens e 
serviços necessários ao arranque do funcionamento das Termas da Terronha. 
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--- COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Autorização Prévia da Assembleia Municipal - Lei 
D

0 8/2012: Presente a informação n.0 006/DF, de 18/01/2013, subscrita pela Chefe da Divisão 
Financeira, Solange Delgado, informando que dispõe a alínea c) do n° 1 do artigo 6° da Lei n° 
8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamemos em Atraso), a assunção e com
promissos plurianuais, independente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimen
tos ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com 
os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia Munici
pal, quando envolvam entidades da administração local. 

------Refere neste contexto que, uma vez que, de acordo com o artigo 12° do Decreto-Lei no 127, 
de 21 de junho, a autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais pelo órgão delibe
rativo competente foi dada aquando da aprovação do plano plurianual para o ano 2013, deve ser 
solicitada à Assembleia Municipal de Vimioso autorização prévia para assunção do compromisso 
plurianual previsto na Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos resultante das duas 
novas ações. 

------Face ao teor da informação em apreço e em sua concordância foi deliberado por unanimidade, 
em próxima sessão da Assembleia Municipal, solicitar a emissão da autorização prévia para a 
assunção do compromisso referido nesta informação. 

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

-- CONSTRUÇÃO DE REGADIOS - REABILITAÇÃO DA BARRAGEM E PERÍMETRO DE 
REGA DE V ALE DE FRADES- Ajuste Direto: Presentes o projeto, o convite, o programa do pro
cedimento e o caderno de encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para 
estes efeitos se estima em 82 000,00 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 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 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: 

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

As propostas deverão ser apresentadas via plataforma eletrónica vortalGOV 
(http:www.vortalgov.pt), até às 23.59 horas do dia 18 do mês de fevereiro do ano 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; 

Reunião Ordinária de 21 - 01 - 2013 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

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

---EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ARGOSELO- la FASE
Pedido de Libertação da Caução I Receção Definitiva: Presente a informação no 19, do dia 17 do 
mês em curso, dos Técnicos, Manuel Miranda Ferreira Pinto e Orlando Marcos Moscoso, relativa 
ao assunto versado em título, fazendo uma retrospetiva ao decurso da obra e referindo que, compul
sado o processo, foi apurado ter sido efetuada a receção provisória da obra em 09 de fevereiro de 
1990, cujo auto foi aprovado em reunião deste órgão, realizada no dia 05 de março do mesmo ano. 

------ Esclarece-se ainda que, de acordo com a legislação então em vigor, subsequentemente, ao ato 
referido foram promovidos: o inquérito administrativo, elaborado o mapa final de medições que 
refere haver trabalhos executados no valor de 671 750$00, não contabilizados em autos de medição 
por não terem sido executados de acordo com as especificações técnicas do projeto e caderno de 
encargos, tendo sido elaborada a conta final e comunicada ao empreiteiro que a contestou e veio a 
ser considerada como aceite. 

------ Neste contexto conclui que, tendo-se seguido várias divergências, não foi, por este motivo, 
feita a receção definitiva, vindo agora o empreiteiro da obra, Bernardino Manuel Pereira, a solicitar 
a libertada a caução e reforço de caução, referente a dita empreitada, como que ultrapassando as 
divergências ocorridas, aceitando tacitamente a conta final. 

------ Ainda no mesmo contexto, esclarece que a libertação das cauções deveria ser precedida de 
vistoria prévia nos termos da legislação então aplicável, porem, decorridos cerca de 22 anos da 
receção provisória da obra, constata-se que os pavimentos se comportaram normal, tendo sido, ao 
longo do tempo, objeto de intervenções por parte desta câmara e outras entidades no âmbito de exe
cução ou reparação de infraestruturas, obras particulares e reformulações urbanísticas, o que, na 
prática toma impossível a realização de vistoria para efeitos de receção definitiva. 

------ Ponderado o teor da informação em apreço e considerando a impossibilidade de verificação 
dos trabalhos da obra, e em especial o facto de não ter qualquer significado a manutenção da caução 
e reforço de caução, posto que nada há para garantir no âmbito da execução da obra a que a caução 
respeita, foi deliberado por unanimidade proceder, de imediato, à libertação da caução, então pres
tada pela fiança n/n° 38442, no valor de 549 430$00, da União de bancos Portugueses, emitida em 
25 de setembro de 1985 e, no mesmo sentido, proceder à restituição do reforço de caução cativo nos 
pagamentos da mesma obra. 

-- CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL - REQUALIFICAÇÃO 
DA IGREJA MATRIZ DE ALGOSO - Substituição do Reforço de Caução cativo por Garantia 
Bancária: Presente o oficio Ref. 2013/03 de 11 de Janeiro de 2013, da firma Abel Luís Nogueiro & 
Irmãos, Lda., empreiteiro da obra em titulo, solicitando a substituição do reforço de caução no valor 
de 14 951 ,21 Euros, cativo no âmbito dos pagamentos efetuados na realização da obra em título, por 
Garantia Bancária de igual importância e, analisada a informação no 05/DF, de 16 do mês em curso, 
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subscrita pela responsável, Solange Delgado, na qual se informa, em conclusão, que atendendo ao 
disposto no n° 2 do artigo 353° do Código dos Contratos Públicos, a dedução nos pagamentos a titu
lo do reforço de caução no valor efetivo de 14 951,21Euros pode ser substituída por títulos emitidos 
ou garantidos pelo Estado, por garantia bancária à primeira solicitação ou por seguro caução, não 
havendo inconveniente no deferimento do pedido do empreiteiro da obra em causa, foi deliberado 
por unanimidade deferir nos termos requeridos. 

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

-- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO -ETAR COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, ETAR 
CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE VILAR SECO, ESTAÇA-0 ELEVATÓRIA 
DE ARGOSELO, E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO PARQUE DE CAMPISMO DE VIMIOSO- Abertu
ra de Concurso Público: Presentes o anúncio, o programa do procedimento e o caderno de encar
gos relativos ao concurso em epígrafe, cujo valor base para estes efeitos se estima em 89 25,00 
Euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de concurso público nos termos dos docu
mentos 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 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. 

As propostas deverão ser apresentadas via plataforma eletrónica vorta/GOV 
(http:www. vortalgov.pt), até às 17 horas e 30 minutos do trigésimo dia contado a partir da data de 
publicitação oficial do respetivo aviso. 

--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 Efttivos: Manuel Miranda Ferreira Pinto, que substituirá o presidente nas suas fal
tas e impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, ambos Técnicos Superiores 
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 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONEXOS- FORNECI
MENTO DE AGENDA CULTURAL- ANO DE 2013: Presente a informação 03/DDES, datada de 18 
do mês em curso, subscrita pelo Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, Paulo 
Ramiro da Conceição Braz, informando da pretensão de iniciar o processo de aquisição do forneci
mento da agenda cultura para o ano em curso, apresentando, neste sentido, para aprovação, os 
seguintes elementos: o convite; o caderno de encargos e anexos. 
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------Neste contexto informa que o objetivo é adquirir os bens respetivos, através de procedimento 
ajuste direto, a promover nos termos do artigo 115° do CCP, para fornecimento da Agenda Cultural 
-ano 2013 - objetivando-se a divulgação de todos os eventos e atividade culturais do concelho. 
------ A despesa deste encargo, estimada em 23 000,00 Euros, possui cabimento orçamental na 
rubrica 04/020121- Outros bens. 

------ Esclarece ainda que, nos termos do n° 1 do artigo 67° do CCP, o procedimento deve ser con
duzido por um júri e nos termos do artigo 112° do mesmo código a entidade adjudicante convida 
diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar propostas. 

------ Conclui, referindo ainda, que nos termos da alínea a) do número 6 do artigo 75° da Lei n° 66-
B72012, de 31/12, que aprovou o orçamento de estado para 2013,- ... os contratos mistos cujo tipo 
contratual preponderante não seja o da aquisição de serviços ... , não estão sujeitas aos disposto 
nos números 1 a 4 da mesma norma. 

------ Ponderados os termos da informação analisada foi deliberado em conformidade promover o 
procedimento referido, nos termos que se seguem. 

--- FORNECIMENTO DA AGENDA CULTURAL ANO DE 2013- Abertura de Procedimento 
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 23 000,00 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 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° 
131/201 O, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito a firma Fulcrali
deia - Unipessoal, Lda., com sede em Vimioso. 

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

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

-Presidente: Paulo Ramiro da Conceição Braz, Técnico Superior desta Câmara Municipal; 
- Vogais Efetivos: Lídia Raposo Ramos Rodrigues, que substituirá o presidente nas suas 

faltas e impedimentos, e Josefina da Ressurreição Martins Machado, ambas 
Assistentes Técnicas desta câmara municipal. 

---FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA DOIS PILARES DE TRAVA
MENTO E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES -Ajuste Direto Simplificado I Adjudica
ção: Presente a informação no 15, data do dia 11 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel 
Miranda Ferreira Pinto, informando que, no âmbito do fornecimento em título, foi convidada a fir-
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ma Fernando Alberto Marujo & Filho, Lda. , que apresentou uma proposta do preço de 3600, 
Euros, acrescido de IV A à taxa em vigor. 

------ Neste contexto esclarece que o procedimento considerado mais ágil em termos de CCP é o 
ajuste direto simplificado, cumpridas que sejam as condicionantes tal como previsto no artigo 128° 
do referido código, posto que não se ultrapassará o limite imposto nesta norma de 5000,00 Euros. 

------ Complementarmente esclarece ainda que, caso esta proposta seja considerada, deverá a este 
procedimento aplicar-se a emissão de parecer prévio vinculativo conforme estipulado no artigo 75° 
da Lei n° 66-B/2012. 

------ Face à análise da informação referida foi deliberado por unanimidade aceitar a proposta da 
firma convidada no âmbito do procedimento referido, proceder à adjudicação e emitir em cumpri
mento do da norma legal referida o respetivo parecer prévio vinculativo. 

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

--SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatura n.0 252/2012, refe
rente ao mês de dezembro de 2012 da Resíduos do Nordeste no valor de € 21 985,93: Analisada 
a informação no 17, datada do dia 14 do mês em curso, 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 575,96 Euros, nos seguintes itens: 

5 - Transporte a aterro - 51 ,81 Euros; 
6 - Limpeza urbana - 6.5 Lavagem de arruamentos 379,76 Euros, 

foi deliberado por unanimidade, considerando o valor em causa, proceder ao pagamento da fatura 
e notificar a prestadora do serviço para esta diferença, que deverá ser deduzida em futuros paga
mentos. 

--EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA- Relatório refe
rente ao mês de novembro/2013 e fatura n.0 5670102839 no valor de 3931,45 Euros: Analisada 
a informação técnica n° 1 0/SOSB-A, datada do dia 18 do mês corrente, subscrita pelo Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração referente ao mês de 
novembro de 2013, emitido pela prestadora daquele serviço, a firmaAGS, 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. 
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---EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO- Revisão de Preços: Presente a informação n° 07, 
datada de 04 do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, 
reportando-se à proposta de revisão de preços do valor de 30 450,61 Euros, do período de janeiro a 
junho de 2012, apresentada pela prestadora do serviço em título, a firma A.G.S. , apresentando os 
cálculos da revisão referido coincidentes com o valor proposto pela prestadora dos serviços, foi 
deliberado por unanimidade aprovar a revisão de preços de acordo com a informação analisada e 
proceder ao pagamento, devendo para o efeito notificar a prestadora do serviço. 

--EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO 
DE VIMIOSO I E.T.A.R. DA Z.I., E.T.A.R. DE ARGOSELO, E.E. DE VILAR SECO E E.E. DO 
PARQUE DE CAMPISMO- Revisão de Preços: Presente a informação n° 08, datada de 04 do mês 
corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, reportando-se à proposta 
de revisão de preços do valor de 1858,23 Euros, respeitante ao período de janeiro a junho de 2012, 
apresentada pela prestadora do serviço em título, a firma A.G.S., apresentando os cálculos da revi
são referida coincidentes com o valor proposto pela prestadora dos serviços, foi deliberado por una
nimidade aprovar a revisão de preços de acordo com a informação analisada e proceder ao paga
mento, devendo para o efeito notificar a prestadora do serviço. 

--EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 
NO RIO ANGUEIRA -Revisão de Preços: Presente a informação no 09, datada de 04 do mês cor
rente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, reportando-se à proposta de 
revisão de preços do valor de 1155,92 Euros, respeitante ao período de janeiro a junho de 2012, 
apresentada pela prestadora do serviço em título, a firma A.G.S., apresentando os cálculos da revi
são referida coincidentes com o valor proposto pela prestadora dos serviços, foi deliberado por una
nimidade aprovar a revisão de preços de acordo com a informação analisada e proceder ao paga
mento, devendo para o efeito notificar a prestadora do serviço. 

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

----LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO: 

--José dos Santos Martins Colejo: Presente o auto de vistoria datado dia dez do mês em curso, 
referente ao edifício do requerente em título, sito na Rua da Cruz, em Santulhão, licenciado nesta 
câmara sob o alvará no 189, de 7 de Setembro de 1989, a que respeita o processo de obras no 312/88, 
auto que conclui que no que respeita à implantação e áreas de construção se respeitou globalmente o 
licenciamento referido, e quanto ao projeto de arquitetura constatou-se haver alterações ao nível de 
aumento de pé direito da cave e altura do edificio, do tipo, forma e dimensão dos vãos e das esca
das, e ainda algumas alterações interiores e exteriores, nomeadamente na compartimentação e aca
bamentos. 

------Ao nível da condições higio-sanitárias o edifício reúne as condições para habitação. 
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------ Ponderado o teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-lo e deferir o 
pedido de emissão autorização de utilização como requerido. 

---CERTIDÕES DE IDADE DE PRÉDIOS URBANOS: 

--Orlando Alberto Lopes Machado: Presente a informação no 20, do dia 16 do mês em curso, 
do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido de certidão de idade do 
prédio urbano sito na Rua da Igreja ou da Piçarra, inscrito na Matriz Predial Urbana da freguesia de 
Caçarelhos deste concelho, sob o artigo 1 028, requerida pelo herdeiro em titulo, informação que 
conclui, após deslocação ao local, que 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 barro, 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 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. 

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

--MERCADO MUNICIPAL: 

-- S. C. Bento Pescados Unipessoal -Aluguer de Loja: Presente o requerimento subscrito pelo 
senhor Sandro Cláudio Bento, na qualidade de sócio gerente da firma em epígrafe, solicitando a 
cedência de um espaço/escritório anexo à loja/peixaria da qual é arrendatário, no mercado munici
pal, foi deliberado por unanimidade arrendar o espaço destinado a escritório, pelo valor de 100,00 
Euros mensais. 

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

--ÁGUIA FUTEBOL CLUB DE VIMIOSO: Presente o Oficio, ReP afc-0052013, de 10 do mês 
em curso da clube em título, expondo da necessidade de adquirir uma viatura de nove lugares 
necessária ao transporte dos jogadores da formação; benjamins, infantis, iniciados e juniores, solici
tando para o efeito o apoio financeiro desta câmara, foi deliberado manifestar a intenção de apoiar a 
aquisição da aludida viatura, apoio que poderá ser definido em concreto logo que seja definida a 
viatura e o valor da aquisição. 
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-----APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS: 

---- Marinha do Carmo dos Anjos Rodrigues: Presente o pedido de apoio para obras de recupe
ração e conservação de um imóvel, inscrito na matriz predial urbana sob o n.0 1547, sito na Costa da 
Portela, na freguesia de Vimioso, de que é proprietária, e analisada a informação social n. 0 06/13 
AS, datada de 14/01/2013, subscrita pela Técnica Superior de Serviço Social, Ana Falcão, na qual 
informa sobre as condições precárias do referido imóvel que serve de habitação do agregado fami
liar da requerente, e a informação técnica n.0 21/SOSB de 18 de janeiro, sobre a orçamentação dos 
materiais no valor de 1846,05 Euros, acrescido de IV A, necessários à reparação/beneficiação 
do imóvel referido, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo do Regulamento para Apoio a Estra
tos Sociais Desfavorecidos, de acordo com o relatório social e do orçamento referidos, conceder um 
apoio à munícipe para realização das obras de recuperação e conservação da referida casa, conce
dendo-lhe os materiais considerados necessários na referida informação técnica. 

------ Sugeriu o Sr. Vereador Carlos Fernandes que os materiais a conceder deveriam ser cedidos 
faseadamente, de forma controlada, à medida que os trabalhos de aplicação dos mesmos vá decor
rendo, garantindo assim que aqueles sejam efetivamente aplicados na beneficiação da habitação. 

------Pelo Sr. Presidente foi esclarecido que, sempre que se concedem apoios semelhantes ao refe
rido, é sempre feito um controlo no local dos trabalhos conciliado com um controlo contabilístico 
dos respetivos pagamentos. 

--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 
ensino superior: 

- Tânia Vaz Afonso - estudante do 2.0 ano do Curso de Licenciatura, em Línguas para Rela
ções Internacionais, do Instituto Politécnico de Bragança; 

-Ana Cristina Pires Rodrigues - estudante do 3° ano do Curso de Licenciatura em Tradução e 
Interpretação de Língua Gestual Portuguesa, da Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico do Porto; 

- Cátia Andreia Alves Fernandes - estudante do 1 ° ano de Mestrado Integrado em Medicina, 
da Universidade do Minho, 

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 uma das estudantes citadas, nos termos do no 3 do artigo 3° do Regulamento Municipal de 
Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, em vigor. 

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

--- UTILIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES: Foram presentes diversos pedidos de 
autorização para utilização dos transportes escolares, pelos munícipes abaixo mencionados, inseri-
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tos no curso de formação profissional a decorrer em Vimioso, promovido pelo Centro de Gestão e 
Empresas Agrícolas, argumentando o facto de ser este o único meio de transporte disponível que lhe 
permite a deslocação para frequência do dito curso de formação: 

-Avelino Sousa Gomes Norte- trajeto Angueira- Vimioso - Angueira; 
-Domingos Fernandes Gonçalves - trajeto Carção- Vimioso - Carção; 
-Maria Salomé Vaqueiro Fernandes- trajeto Carção- Vimioso - Carção; 
- Lilia Maria Preto Gonçalves- trajeto Santulhão - Vimioso - Santulhão,· 
-Tânia Almeida Veiga- trajeto Santulhão- Vimioso - Santulhão; 
- Valério Eurico Alves Fernandes- trajeto Santulhão- Vimioso - Santulhão,· 

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

-- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT ARIOS DE VIMIOSO: Presen
tes o Plano de Actividades e o Orçamento da Associação em epígrafe, referente ao ano 2013, apro
vada em assembleia-geral no dia 21 de dezembro passado, foi deliberado tomar conhecimento. 

----CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO "CHARNECA CLUB TT": Presente uma carta subscrita pelo 
senhor Filipe Manuel Mendes Rodrigues, dando conhecimento da criação de uma associação, sem 
fins lucrativos, com vista à divulgação e promoção de atividades em contacto com a natureza, 
denominada "CHARNECA CLU B TT', com sede na rua Estrada do Campo de Víboras, 25, em Vimio
so, foi deliberado tomar conhecimento e solicitar à referida associação uma fotocópia dos respetivos 
estatutos. 

--Não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dezasseis horas e quinze 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-N2002, 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. 

gal, ponderado o seu teor, foi por unanimidade deliberado, que esta 
embr s do órgão intervenientes na reunião, apesar do disposto na 
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