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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATA N° 21 

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia vinte e dois de 
setembro do ano dois mil e quinze. 

------ Aos vinte e dois dias do mês setembro do ano dois mil e quinze, pelas dez horas, na sala de 
reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge 
Fidalgo Martins, Heleno da Costa Simões, António Augusto TotTão Vaz, Adriano Augusto 
Gonçalves Prada e Licínio Ramos Martins, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara 
Municipal de Vimioso, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Técnico Superior desta câmara, teve 
lugar a reunião referida. 

------À hora indicada o senhor presidente declarou aberta a reunião. 

------ORDEM DO DIA 

------ S / TUA ÇÃ O F lN A N CEI RA -------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 2 O 19 181 ,29 euros. 

------PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO FINANCEIRO 2015: 

------MODIFICAÇÃO N° 19 - ALTERAÇÃO N° 13: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 8500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2015: 

------MODIFICAÇÃO N° 19- ALTERAÇÃO N° 15: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 16 480,00 euros, correspondendo 11 4800 euros a despesas correntes e 
5000,00 euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ FIXA ÇÃ O DA TAXAS --------------------------------------------------------------------------------------

------IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS- FIXAÇÃO DA TAXA PARA O ANO DE 2016: 
Presente a infonnação n° 119/DAF, datada de 16/09/2015, subscrita pelo Técnico Superior, António 
Emílio Martins, informando, complementarmente à sua inf01mação n° 87/DAF, datada de 
06/07/20 14, sobre a qual deliberou este órgão definir as taxas de IMl para o próximo ano e propor 
tal definição à Assembleia Municipal, que a câmara municipal fàce ao que a Autoridade Tributária e 
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Aduaneira recentemente veio esclarecer, por emai/ do dia 15 do mês em curso e Circular n ° 9/20 15, 
(- documentos relacionadas com a reduçüo do !MI sobre imówis de habitaçüo própria e permanente 
coincidente com o domicilio fiscal do proprietário quando os respetivos agregados fàmiliares sejam 
constituídos por 1, 2 ou 3 ou mais dependentes a cargo. cz4a reduçüo d e IMJ é re:,petivamente de 
até, 10%, 15% e 20%, -) também neste caso o município deve propor à Assembleia Municipal, nos 
termos do no 13° do artigo 112° do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis e da alínea d) do n° 
1 do mtigo 25" da Lei n" 75/2013, a fixação do IMI para o próximo ano a definição daquelas taxas. 

------Neste caso concreto aquela entidade irá aplicar a redução com base nos registos que possui com 
referência ao ano 2014, que são os seguintes: 

Número de agregados situados na área do município: 
- com um dependente 145; 
- com dois dependentes 86; 
- com três dependentes ou mais 16. 

------ Ponderado o assunto foi deliberado por unanimidade optar pelas taxas máximas de redução de 
IMI previstas no no 13 do artigo 112° do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis para as situa
ções nele referida e propor à Assembleia Municipal a sua fixação. 

------ EMPREITADAS E O BRAS P ÚB LI CAS ---------------------------------------------------------------

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

--- Beneficiação/Conservação/Reparação de Arruamentos Diversos no Concelho - 2. a Fase, 
Arruamentos em Argoze/o- Auto de medição n° 2 de trabalhos normais, datado de 21 /08/2015, no 
valor de 18 305,88 euros; 

--- Regeneração Urbana no Concelho - I. a Fase, Arranjos Urbanísticos em Pine/o e Vilar 
Sêco - Auto de medição n" 2 de trabalhos normais, datado de 18/09/20 15, no valor de 30 207,75 
euros; 

--- Ligação Vimioso-Fronteira (Alccmice:~) - Auto de medição n° 1 de trabalhos normais, data
do de 18/09/2015, no valor de 231 774,90 euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

------AQUISIÇÃ O DE BENS E SERVIÇOS-----------------------------------------------------------------

------ ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITA
ÇÃO URBANA DE VIMIOSO E ELABORAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILI
TAÇÃO URBANA E PLANO DE MARKETING TERRITORIAL - Apresentação do Documento de 
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana - ARU: Pelo Sr. Presidente foi infonnado que tendo 
o projeto em título sido aprovado na última reunião desta câmara deve o mesmo, em cumprimento do 
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estipulado no n° 1 do aliigo 14° do Decreto-Lei n° 307/2009, de 23 de outubro, ser submetido à apro
vação da Assembleia Municipal, em próxima sessão. 

------ Considerando que aquele documento foi aprovado por esta câmara foi deliberado por unanimi
dade, em cumprimento daquela norma, propor a sua aprovação à Assembleia Municipal em próxima 
sessão deste órgão. 

------MINUTAS DE CONTRATOS: 

------ Presentes as minutas dos seguintes contratos: 

- ''Empreitada de Regeneração Urbana 110 Concelho- 2." Fa,..,·e- Requal{ficação do Parque 
Municipal de Vimioso"; 

- HAquisição de Serviços de Fisioterapia lUIS J.P.S.S"; 

- HAquisição de Serviços - Outros Trabalhos E.\pecializados - Serviços de E1~{'ermagem, 
Fisioterapia, Banhos e Duches, Massagens, Tratamentos de Vapores, Vias Re,'lpiratórias e ORL, 
Piscina, Receção e Secretariado, Higienização, Limpeza e Consultadoria ", 

foi deliberado por unanimidade aprová-las. 

------ Foram também presentes as minutas dos seguintes contratos aprovados por despacho do Sr. 
Presidente da câmara, considerada a urgência na iniciação dos respetivos serviços: 

-"Execução de circuitos e:,peciais de tran:,portes escolares no ano lectivo 2015-2016- Lote 
n." 1- Circuito 11. o 2"; 

- H Execução de circuitos especiais de tram.portes escolares no ano lectivo 2015-2016 -
Lote n. o 2 - Circuito 11. o 3 "; 

- "Execução de circuitos especiais de transporte . .;,· escolares no tmo lectivo 2015-2016- Lote 
n. o 3- Circuito 11. o 4", 

foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho de deferimento proferido pelo senhor Presidente 
da Câmara, no dia 15 de Setembro de 2015. 

-----CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS---------------------------------------------------

------SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Fatura no 2015/355, referen
te ao mês de agosto de 2015, no valor de 46 582,01 euros: Analisada a informação n° 391, datada 
do dia dezasseis do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto e 
pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, relativa à fonna de prestação de serviços de lim
peza de arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela 
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Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano à finna Resíduos do Nordeste, 
EIM, repo1iando a forma de prestação destes serviços, respeitantes ao período faturado, as diversas 
discrepâncias entre os serviços efetivamente executados e os contabilizados na fatura apresentada, 
que se traduzem numa discrepância da faturação, para mais, nos seguintes itens: 

5 - Transporte a Aterro de R. S. U - 63,09 euros; 
6.5 - Lavagem de Arruamentos- 389.47 euros; 
8 - Eliminaçi'io de R. S. U. - 210,52 euros; 
12 - Serviços Suplementares de Recolha de R. S. U. - 907,20 euros, 

toi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora dos serviços 
do teor da infmmação analisada e das discrepâncias referidas. 

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao 
mês julho/2015 e fatura no 5670107046: Presente a infom1ação no 123 , datada do dia dezanove do 
mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente ao relatório 
em epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a finna A. G.S., reportando que o serviço foi 
prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anom1al, foi deliberado por unanimidade apro
var o relatório e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 15 197,38 euros. 

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTA
DORES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 
de julho de 2015 a 20 de agosto de 2015: Foi presente a informação n.0 120, datada do dia dez do 
mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório 
em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a finna A. G.S., repmiando que, de acordo 
com os dados apresentados, nos termos da fónnula aplicável e face à taxa efetiva de cobranças se 
cifrou na ordem de 90,64%, sendo que o valor a pagar sem qualquer penalização corresponde, efeti
vamente, ao valor tàturado de 3741,98 euros. 

----- Considerando que, embora a AGS não tivesse realizado o total das cobranças, o que correspon
deria a 1 00% do serviço, só não atingiu esta percentagem, ou próxima desta, por motivos de proce
dimentos de pagamento diverso utilizado por parte de alguns consumidores que preferem utilizar 
outras formas de pagamento que não à AGS, não se tratando, propriamente, de fàlta de prestação do 
serviço. 

----- Ponderado o teor da informação foi deliberado por unanimidade não aplicar qualquer penalida
de, aprovar o relatório em apreço e proceder ao pagamento da fatura referente ao período em causa. 

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESTA
ÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO A ELAS 
ASSOCIADAS, DO MUNICIPIO DE VIMIOSO - 3 ETAR'S CLÁSSICAS E 25 ETAR'S COMPAC
TAS E 14 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS- Relatório de exploração referente ao mês julho/2015 e 
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fatura n° 5670107048: Presente a informação n." 124, datada do dia catorze do mês coiTente, subs
crita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao relatório em epígrafe, emiti
do pela prestadora do referido 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 
a que aquele relatório se repotia e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 21 506,48 
euros. 

------ ORDENA MENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO ---------------------------------------------

------DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

----- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi infom1ado o executivo que, no âmbito da delegação das 
competências que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 
22 de outubro de 2013, ao abrigo do n." I do artigo 34.') da Lei n." 75/2013, de 12 de setembro, defe
riu o seguinte pedido de licenciamento de operação urbanistica: 

- Nuno Miguel Martins Carvalho - Construção de um edifício destinado a habitação unifami
liar, sito nas Lamelas, em Argozelo, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

------RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO M UNICIPAL-------------------------------

------CEN TRO DE GESTÃO DE EMPRESAS AGRICOLAS VIMISOSENSE- Requerimento de Cer
tidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal na 
Regularização da Atividade Pecuária (Decreto-Lei n.0 165/2014, de OS de novembro): Pelo Cen
tro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosense, foram apresentados os requelimentos subscritos 
pelos titulares das explorações pecuárias e respectivas plantas de localização, dos munícipes abaixo 
descriminados, requerendo a emissão de ce1iidão de deliberação fundamentada de reconhecimento 
do interesse público municipal para regularização das respetivas atividades pecuárias, no âmbito da 
aplicação, com caracter extraordinário, do regime excepcional de regularização das atividades eco
nómicas, de acordo com o expresso na alínea a) do n." 4 do artigo 5." do Decreto-Lei n." 165/20 14, de 
05 de novembro. 

----- Titulares das explorações pecuárias : 

- António Pires Porto, residente na Rua da Salina, 11. 3, em Angueira, contlibuinte n.0 176578188, 
titular da exploração n." 1112031; 

- Maria do Rosário Pais Martins, residente na Rua de Baixo, n. 8, em Matela, contribuinte n." 
123372 135, titular da exploração 11." 3578094; 

- Viriato Rodrigues Bernardo, residente na Rua das Pereiras, n." 9, em Vilar Sêco, contribuinte n." 
159 145619, titular da exploração 11.(' 6087204; 

- José Manuel Alves Neves, residente na Rua da Senhora, n." 20, em Mate1a, contlibuinte n." 
191 972622, titular da exploração n.0 4085151; 

- Manuel Ataíde Miranda, residente na Travessa dos Mirandas, n. 0 1, em Vilar Sêco, contribuinte 
n.'' 273589461, titular da exploração 11.0 7081746; 
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-Luís Pires Vaz, residente na Rua do Palombar, em Avelanoso, conh·ibuinte n." 127867929, titular 
da exploração n." 3084235; 

- Manuel Ahílio Guerra Martins, residente na Rua da Igreja, n.0 6, em Mora, contribuinte n. 
181237253, titular da exploração n. 0 6027457; 

- Ahílio dos Santos Vaz Pires, residente na Avenida de S. Roque, n." 1, em Algoso, contribuinte n.0 

199800227, titular da exploração n." 7043144; 
- David Neves Anes Martins, residente na Rua de Santo António, n." 6, em Algoso, contribuinte n.0 

257834931, titular da exploração n." 3069129; 
- José Manuel Tomé Martins, residente na Rua da Calçada, n." 5, em Avinhó, contribuinte n." 

133578020, titular da exploração n." 3027409; 
- Daniel Branco Fernandes, residente na Rua do Freixo, n." 1 O, em Vale de Pena, contribuinte n." 

212712357, titular da exploração n." 3106974; 
-António Amável Fernandes Preto, residente na Rua da Igreja, n." 3, em Angueira, contribuinte n.0 

159572355, titular da exploração n." 6090075; 
- Maria Hele11a Veiga, residente na Rua Dr. Paulo Mendo, n.0 50 - 2.0 andar, em Mirandela, contri

buinte n. 0 156655071, titular da exploração n. 0 1120583, em Algoso; 
-Maria de Lurdes Dias Cordeiro, residente na Estrada Nacional, n." 4, em Pinelo, contribuinte n.0 

174696465, titular da exploração n.0 7027477.1; 
- António João Lopes Cordeiro, residente na Estrada Nacional, n. 0 4, em Pinelo, contribuinte n.0 

193562553, titular da exploração n." 7027360; 
- Francisco António Martins Pinto, residente na Rua do Cimo do Povo, em Junqueira, contribuinte 

n. 0 147276365, titular da exploração n.0 2027094; 
- Idcdina dos A1~jos Santullu"io, residente na Rua do Cimo do Povo, em Junqueira, contribuinte n." 

147275849, titular da exploração n.0 1087192; 
- Isidro António Esteves Raposo, residente na Rua do Chapaçal, n.0 8, em Vilar Sêco, contribuinte 

n.0 148628630, titular da exploração n." 5084390; 
- Arminda de Fátima Tezo Alves, residente em Avelanoso, contribuinte n.0 143414054, titular da 

exploração n.0 2084459; 
-Maria Adelaide Pires Gonçalves, residente no Largo das Olmedas, em Santulhão, contribuinte n.0 

196231728, titular da exploração n.0 5084506; 
- Jotío Marcos Gonçalves Lourenço, residente no Alto do Torrieiro, n." 1, em Avelanoso, contri

buinte n.0 196662192, titular da exploração n.0 4082241; 
- José Caetano Afonso Ferreira, residente na Rua da Praça, n." 4, em Algoso, contribuinte n. 0 

159586526, titular da exploração n." 1 082217; 
- Glória Santos Fernandes Diz, residente na Rua da Igreja, n." 41, em Carção, contribuinte n.0 

1233 72305, titular da exploração n." 4111849; 
-Maria Alice Fernandes Branco, residente na Rua do Freixo, n. 0 10, em Vale de Pena, contribuinte 

n. 0 140741453, titular da exploração n." 6027474; 
-Delfim da Cruz Branco Fernandes, residente na Rua do Freixo, n.0 1 O, em Vale de Pena, contri

buinte n.0 215212762, titular da exploração n.0 6108173; 
-Ana do &pírito Santo Rodrigues Lopes, residente na Av. do Sabor, n.0 57, em Santulhão, contri

buinte n.0 147628385, titular da exploração n.0 4010593; 
-bd/da Maria Pires Alves, residente na Rua Direita, n. 0 22, em Santulhão, contribuinte n.0 1, titular 

da exploração 11.
0 4082057; 

- Lucília Rodrigues Bernardo, residente na Rua de Santo Cristo, n,<' 40, em Angueira, contribuinte 
n." 198289596, titular da exploração 11.0 1 087227; 
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- José Abílio Mondragiio C. C.H.DD, com sede na Rua da Fonte, n.0 3, em Caçarelhos, contribuinte 
n.0 705314880, titular da exploração n.0 2084203; 

- Francisco Moisés Afonso Frias, residente na Rua do Toura!, em Algoso contribuinte n. 0 

196810302, titular da exploração n. 0 7084453; 
- José Francisco Madureira Vicente, residente na Rua Professor Abel Augusto Moreno, n." 8, em 

Caçarelhos, contribuinte n. 0 147401330, titular da exploração n.0 670113719; 
- Isabel Maria Guerra Martins, residente na Rua da Igreja, n.0 6, em Mora, contribuinte n. 0 

211486116, titular da exploração n.0 5027483 ; 
-Maria da Glória Martins Tomé, residente na Av. do Sabor, n.0 12, em Santulhão, contribuinte n. 0 

153267801 , titular da exploração n.0 3080487; 
- José Eduardo Carvalho Cordeiro, residente na Rua do Toura! , em Algoso, contribuinte n. 0 

142430854, titular da exploração n.0 6108354; 
- Manuel Joaquim Padrão Martins, residente na Rua de Santo Cristo, em Campo de Víboras, con

tribuinte n." 142430854, titular da exploração n. 0 1 084989; 
- ldélia da Ascensiio Frexoso Lopes Padrão, residente na Rua Direita, n." 4, em Santulhão, contri

buinte n. 0 147376262, titular da exploração n. 0 5080677; 
- Fio ripe da Piedade Martins, residente na Rua da Igreja, em Matela, contribuinte n.0 163000115, 

titular da exploração n. 0 1027098; 
- Maria Aldina Neto MiJ:,ruel, residente na Rua da Capela, n." 7, em Caçarelhos, contribuinte n." 

157404315, titular da exploração n. 0 5087474; 
-José Francisco Pires Frias, residente na Rua Pena da Maia, n." 7, em Algoso, contribuinte n." 

1595723 71 , titular da exploração n.0 71 03692; 
- Leopoldo José Pires Afonso, residente na Rua do Vale n." 16, em Algoso, contribuinte n." 

159586380, titular da exploração n.0 3090675; 
- Amadeu Falcão Miguel, residente na Rua da Capela, n.0 8, em Caçarelhos, contribuinte n." 

142430889, titular da exploração n.0 1084745; 
- Maria Augusta Martins João , residente na Rua da Capela, n.0 8, em Caçarelhos, contribuinte n.0 

140704400, titular da exploração n.0 1 090578; 
- Eduardo Porto Neto, residente na Rua de S. Sebastião, em Angueira, contribuinte n.0 133697096, 

titular da exploração n.0 7027123; 
- Lourenço Augusto Colejo Alves, residente na Rua do Loureiro, em Ant,rueira, contribuinte n." 

215026632, titular da exploração n." 6027428; 
- Amélia Afonso Raposo, residente na Rua do Ribeiro, 11. " 2, em Vilar Sêco, contribuinte n." 

140741712, titular da exploração n. 0 1091075; 
- P01firio José Lopes Martins, residente na Rua do Ribeiro, 11. " 2, em Vilar Séco, contribuinte n.0 

140741704, titular da exploração n. 0 21 14655; 
-Maria de Lurdes Meirinho Dias, residente na Rua das Eiras, n. 0 23, em Campo de Víboras, contli

buinte n.0 209059230, titular da exploração n.0 3027369; 
- Maximina de Jesus Alves, residente na Rua Direita, n.0 85, em Santulhão, contribuinte n.0 

127824294, titular da exploração n. 0 4082212. 

------ Analisados os pedidos foi deliberado por unanimidade propor à Assembleia Municipal o reco
nhecimento de interesse público das regularizações dos estabelecimentos e/ou explorações referidas. 
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------ AUTOS DE V ISTO R I A ------------------------------------------------------------------------------------

------ Insalubridade na Localidade de Matela: Presente ao auto de vistoria, datado do dia dezoito do 
mês em curso, relativo à vistoria efetuada às instalações da exploração de bovinos, sitas na localidade 
de Matela, propriedade da senhora Maria Helena Izeda Pires Domingues casada com o Sr. Ramiro 
Domingues, vistoria originada em reclamação apresentada em 24/08/2015 pelo vizinho, senhor 
Domingos António Pires Barreiro, sobre situação de insalubridade causada pelas más condições de 
higiene existentes no local, que, para além de descrever do histórico da situação e dos atos promovi
dos por esta câmara, conclui que da vistoria realizada às referidas instalações se verificou a existência 
de bovinos, alguns deles, vitelas em muito mau estado morfológico, incumprindo as elementares 
regras de bem estar animal, tal como, anterionnente, se havia constatado. 

------ Refere, assim, ainda que, consultado o processo administrativo de licenciamento da edificação 
onde se verifica o objeto da reclamação, constatou que, em 05/05/1992, foi licenciada a construção 
de um edificio destinado a recolha de alfaias agrícolas, nas Eiras de Matela, ao Sr. Ramiro Domin
gues. Concluindo, sendo este o local objeto de vistoria, estar em causa a utilização do armazém de 
alfaias agrícolas para fins agropecuários, evidenciando clara incompatibilidade com o uso licenciado, 
pelo que, o proprietário dos animais (Maria Helena Izeda Pires Domingues e Ramiro Domingues) 
deverá ser notificado para retirar os animais do annazém de alfais agrícolas e do espaço envolvente, 
nos termos do artigo 109° do Dec. Lei n° 555/99, alterado pelo Dec. Lei n° 136/20 14, e ser-lhe levan
tado o processo respetivo de contraordenação, previsto no mesmo decreto-lei. 

------ Conclui ainda que a câmara municipal deverá ainda usar das prorrogativas previstas no referido 
n° 1 e 2 do artigo 1 09; - ordenar a cessação da utilização indevida do armazém de alfaias agticolas; e, 
- se não houver fim da utilização do annazém de alfaias agrícolas com animais pode detenninar-se o 
despejo administrativo. 

------ Supletivamente, infonna-se no auto em apreço, que o annazém de alfaias agrícolas e a habita
ção do reclamante se encontram em espaço urbano - espaço do Tipo I - que, de acordo com o PDM 
vigente - n° 2 do artigo 52° - " Estes e.\paços destinam-se a habitação e anexos, comércio, serviços, 
equipamentos de utilização coletiva, espaços verdes, turismo, estabelecimentos industriais com 
potência inferior a 15 KVA e potência térmica il?ferior a 4x I 05 KU/h (conforme legislação em 
vigor) e outras atividades desde que compatíveis com o uso habitacional ", sendo claramente incom
patível a prática da atividade agropecuária neste tipo de espaço. 

------ Sugere-se ainda no auto em apreço que, arrastando-se a situação há já vários anos e o facto do 
proprietário nunca ter respeitado as medidas que lhe foram impostas, antes, ignorando-as, embora em 
detenninado tempo se tivesse comprometido a resolve-las, deve também o proprietário ser notificado 
que o desrespeito das medidas impostas por esta câmara constitui crime de desobediência punível nos 
termos do artigo 348° do Código Penal. 

------ Face ao exposto no auto em apreço, constatada a situação descrita da exploração agropecuária 
em edificio de alfaias agrícolas, propriedade do Sr. Ramiro Domingues, dando fim diverso para que 
foi licenciado aquele edificio, em clara infração ao respetivo licenciamento, punível nos termos da 
alínea d) do n" 1 do miigo 98" do RJUE, aprovado pelo Dec. Lei 11° 555/99, foi deliberado por unani
midade notificar, via correio registado com aviso de receção, o proprietário da exploração e das insta-
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lações objeto de vistmia, para no prazo de trinta dias retirar os animais do armazém de altàias agríco-
las e do espaço envolvente, sob pena de, não cumprindo, incon-er em crime de desobediência, punível 
nos tem10s do artigo 348° do Código Penal, suscetível de ser patticipado ao ministério público. 

------Da presente deliberação dê-se conhecimento à DGV - Direção Geral de Veterinária e ao INGA 
- Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola, para os efeitos convenientes. 

------ Considerando ainda que a situação descrita no auto em apreço constitui violação ao licencia
mento e à utilização do edificio, punível nos tem1os da alínea d) do n° I do artigo 98° do RJUE, pas
sível de sancionamento em contraordenação e de cessação da autorização da utilização do edificio, 
nos tennos do attigo 1 09" do mesmo regime jurídico, foi deliberado por unanimidade, e proceder ao 
eventual levantamento do respetivo auto de contraordenação e da cessação da utilização do prédio, 
pela instância própria que detêm a competência para estes atos- o Presidente da Câmara. 

------ Insalubridade na Localidade de Algoso - Carlos José Gonçalves Martins: Foi presente a 
análise da comissão de vistoria à contestação do senhor Carlos José Gonçalves Mattins ao auto de 
vistoria, do dia 28 de maio, do ano em curso, relativo à verificação de insalubridade, em proprieda
de daquele, sita em algoso, auto em que se propunha a retirada de suínos do local , proceder à limpeza 
e desinfeção toda a área envolvente da sua propriedade, vizinha do Sr. João Maria Femandes Afonso, 
junto ao aglomerado urbano, auto sobre o qual deliberou esta câmara por unanimidade, em reunião 
de 30 de junho do mesmo ano, notificar o reclamado, proprietário do local referido, para, no prazo de 
1 O dias, proceder à limpeza e desinfeção do local , concedendo o mesmo prazo para se pronunciar 
relativamente à intenção manifestada por esta câmara de mandar retirar os suínos do local. 

------ Conclui a análise da comissão de vistmia, face à referida contestação, não ter aquela qualquer 
fundamento, mantendo inalterável o vertido no auto de vistoria, presente à reunião de 30 de junho, 
que apresenta os seguintes factos: 

1 - Ver(flcação de existência de suínos JW local nas imediações do aglomerado urbano de 
Algoso; 

2 -A habitaçZio do queixoso estar implantada nas proximidades da parcela de terreno onde se 
encontram os suínos, separada apenas pelo caminho público; 

3 - No momento da vistoria notava-se o mau cheiro caraterístico da atividade e eram visíveis 
dejetos dos animais pela parcela de terreno onde se encontravam; 

4 - Nos arquivos da câmara municipal ver~ficou-se que o abrigo dos suínos nZio se encontrava 
licenciado para utilizaçZio pecuária. 

------ Em face do exposto na análise da comissão de vistoria foi deliberado por unanimidade notificar, 
novamente, via coneio registado com aviso de receção, o senhor Carlos José Gonçalves Martins para, 
no prazo de 30 dias, dar cumprimento às imposições definidas na deliberação desta câmara do dia 30 
de junho. Mais delibera esta câmara mandar retirar os suínos do local, sob pena de, não cumprindo, 
incon-er em crime de desobediência, punível nos tetmos do artigo 348° do Código Penal, suscetível 
de ser participado ao ministétio público. 
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------ Mais to i deliberado, comunicar ao INGA - Instituto Nacional de Int ervenção e Garantia Agríco
la e à Direção Geral de Veterinária, a situação, caso o senhor Carlos José Gonçalves Ma1iins, findo 
o prazo referido, venha a incumprir as imposições desta câmara. 

------ Considerando ainda que a situação descrita no auto em apreço constitui violação ao licencia
mento e à utilização do edificio, punível nos termos da alínea d) do n<' 1 do artigo 98" do RJUE, pas
sível de sancionamento em contraordenação e de ordenação da cessação da utilização do edificio nos 
termos do artigo 1 09° do mesmo regime jurídico, foi deliberado por unanimidade, proceder à ins
tauração do respetivo auto de contraordenação e da cessação da utilização do prédio, pela instância 
própria que detêm a competência para estes atos - o Presidente da Câmara. 

------ PEDIDOS DE C E R TI DÃO -------------------------------------------------------------------------------

------ Viriato Martins Domingues - Certidão de Idade: Presente um pedido do munícipe em título 
solicitando que se ce1iifique que o prédio urbano inscrito na Matriz Predial Urbana da União das Fre
guesia de Algoso, Campo de Víboras e Uva sob o atiigo 1314, sito na localidade de Uva, foi cons
truído antes do ano de 1990, analisada neste contexto a informação n" 3 83, datada de 14 do mês em 
curso, do técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, que confirma que, efetivamente, pelos 
documentos registrais e pela verificação em loco, confirma que aquele prédio j á existia antes de 
1990 e, no que respeita à aplicação do RGEU, de acordo com a deliberação de câmara de 
20/05/2002, e, sendo uma cuniça não carece de licença de utilização esclarecendo, ainda, que para a 
extinta freguesia de Uva, aquele regulamento só se começou a aplicar a partir de 21 de fevereiro de 
1992, foi deliberado por unanimidade certificar em conformidade com a infonnação em apreço. 

------ P A T RIM Ó NI O MUNICIPAL -----------------------------------------------------------------------------

------PRÉDIO DA ESCOLA PRIMÁRA DE ANGUEIRA- Alienação I Hasta pública: O Sr. Presidente 
informou que, encontrando-se devoluto o edifício da Escola Primária de Angueira, propriedade do 
município, sito naquela localidade, insctito na Matriz Predial Urbana da União das Freguesias de 
Caçarelhos e Angueira sob o atiigo 490, descrito na Conservatótia do Registo Predial de Vimioso sob 
o n" 307/20 100625, atualmente desafetado da utilidade para que foi edificado, é de todo o interesse 
que se aliene, sob pena de, a curta prazo, obrigm· o município a despesas de manutenção, posto que 
já apresenta algum estado de degradação. 

------ Neste sentido propõe que se proceda à sua venda em hasta pública, seguindo procedimento de 
apresentação de propostas por carta fechada. 

------ Verificados os documentos registrais propõe que a base de licitação seja a do valor mahicial 
atual, constante da respetiva caderneta predial - 27 411 ,70 euros, devendo o critério de adjudicação 
ser definido, à proposta mais alta. 

Reunião Ordinária de 22- 09 - 2015 



r~ 

~f-
~ 

FI. O 11 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

------ Neste sentido, propôs, ainda, que o prazo da apresentação das propostas seja até às 15.00 horas 
do dia 16 do mês de outubro do ano em curso, devendo o ato público daquele procedimento ter lugar 
no mesmo dia pelas 15.30 horas. 

------ No mesmo sentido propôs que a comissão responsável pelo procedimento seja assim constituí
da: 

- Presidente- Solange de Jesus Rodrigues Delgado, Chefe de Divisão Municipal; 
-Vogais- António Emílio Martins, Técnico Superior, e Josefina da Ressurreição Mar-

tins Machado, Assistente Técnica; 
- Suplentes - Lídia Cristina Rodrigues Diz Martins, Técnica Superior, e Zélia da Glória 

Morais Neiva, Assistente técnica, 
todos trabalhadores desta câmara municipal. 

------ Ponderada a proposta do Sr. Presidente foi deliberado por unanimidade aprová-la, bem como 
aprovar o procedimento proposto, e iniciar o respetivo processo administrativo para a realização da 
hasta pública. 

------ LOTEAMENTO MUNICIPAL INDUSTRIAL DE EM VIMIOSO - la FASE - Lote W 3 -
REVERSÃO: Pelo Sr. Vice-presidente foi esclarecida a situação do lote n" 3 do Loteamento Munici
pa/Industrial de Vimioso - / " Fase - inscrito na Conservató1ia do Registo Predial de Vimioso sob o 
n° 846 e que con·esponde o a1iigo 1604 da Matriz Predial Urbana de Vimioso, alienado ao Sr. San
dro Cláudio Bento Aradeiras, por deliberação desta câmara do dia vinte e seis de abril de dois mil e 
dez, nos tennos do Regulwnento Municipal de Venda de Lotes Industriais - sujeito ao cumprimen
to das obrigações definidas no a1tigos 1 0°. 

------ A alienação foi objeto de escritura celebrada a 15 de outubro de dois mil e dez na qual foram 
exaradas as citadas obrigações. 

------ Neste sentido infonnou que, o comprador daquele lote, até à data, decorridos mais de cinco 
anos, não promoveu qualquer ação a que se encontrava obrigado. Encontrando-se, assim, em desres
peito daquelas normas, pode o município, nos tem10s que prescreve o artigo 12" do regulamento 
declarar o direito de reversão da propriedade plena daquele lote, para o município, sem direito a 
qualquer indemnização. 

------ Por outro lado, esclareceu que conhecendo-se que o comprador foi declarado insolvente, encon
tJ·ando-se materialmente impossibilitado de dar cumprimento às obrigações impostas no Regulamento 
Municipal de Venda de Lotes Industriais, deverá a câmara, com base na situação descrita declarar a 
reversão do referido lote para a posse do Município de Vimioso, restituindo ao referido proprietário, 
nos tennos do a1tigo 12° do regulamento, metade do valor da compra. 

------Considerada a situação exposta pelo Sr. V ice-presidente foi deliberado por unanimidade exercer 
o direito de reversão do lote em causa, com anulação do contrato de venda celebrado por escritura 
pública do dia quinze de outubro de dois mil e dez, na Conservatória do Registo Predial de Vimio
so, requerendo, para o efeito, a respetiva escritura de distrate da venda, na conservatória do registo 
predial. 
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------ PEDIDOS DE APOIO ---------------------------------------------------- ----------------------------------

------ APOIOS FINANCEIROS: 

------TRANSPORTE PÚBLICO I REDE ESCOLAR ANO LETIVO 2015/2016- Carreira Junqueira
Vimioso - Empresa Santos, Viagens e Turismo, Lda.: Foi presente a carta referência n° 1132115.15.03, 
datada de 12/08/2015, da empresa em título, concessionária da caiTeira de transporte público Jun
queira- Vimioso, solicitando apoio financeiro para poder manter aquela carreira, usada normalmente 
pelos alunos do ano do Agrupamento de Escolas de Vimioso, e população em geral, alegando que 
face à crescente diminuição de alunos e passageiros e à contínua subida dos custos dos combustíveis 
e de manutenção dos veículos que operam aquela carreira, só poderá mante-la durante o ano letivo 
que se inicia se tor apoiada pelo município. Apoio que estima em 79,20 €/dia, acrescido do respetivo 
IVA. 

------ Analisada neste contexto a intonnação n" 339, de 18/09/2015, do Técnico Superior, Orlando 
Marcos Moscoso, que refere, no enquadramento do Decreto-Lei n° 299/84, de 05/09, - artigo 6°, n° 1 
e 2 -, que: - ''na efetivação do transporte da populaçilo escolar serão utilizados, em principio, os 
meios de transporte coletivo(rodoviário, ferroviário ou fluvial) que sirvam os locais dos estabeleci
mentos de ensino e residência dos alunos··, e que: - " sendo considerados os meios de transporte 
coletivos cujos terminais ou pontos de paragem se situem a distância nâo superior a 3 Km da resi
dência dos alunos ou do estabelecimentos de ensino e os que mio obriguem os estudantes a tempos 
de e.spera superiores a 60 minutos em cada viagem simples ... 

------ Referindo ainda que, nos te1mos do n° 3 do mesmo artigo: - " sempre que os meios de trans
porte coletivo não preencham as condições .fixadas nos números referidos anteriormente, ou preen
chendo-as, não sati4àçam regularmente as necessidades do transporte escolar no que se refere quer 
ao cumprimento dos horários quer à realização de desdobramentos que se revelam necessários, 
poderão ser utilizados veículos em regime de aluguer ou de propriedade dos municípios para a rea
lização de circuitos e.\peciais ... " 

------- Conclui, face ao referido, que a lei ptivilegia a realização do transporte escolar em catTeira 
pública, salvaguardadas as referidas condições: necessidade de transporte, pontos de paragem, horá
rios escolares e tempos de espera. 

------- Por esta razão a empresa peticionária, detentora da caiTeira, tem vindo a realizar o transporte 
escolar dos alunos das localidades de Junqueira, A vinhó, Santulhão e Carção para Vimioso, dispen
sando-se a Câmara de concursar, para este percurso, um Circuito Especial de Transporte Escolar. 

------ Refere, assim, neste contexto, que, aquela empresa, fundamentada no facto de realizar o trans
pmie escolar dos alunos de Junqueira, A vinhó, Santulhão e Carção para Vimioso, vem agora alegar 
a necessidade de apoio financeiro para poder manter aquela carreira, propondo para o efeito a assina
tura de protocolo, de que apresenta minuta, onde se preveem as obrigações comuns para a manuten
ção daquela carreira, entre as quais uma comparticipação financeira da câmara municipal do valor 
referido. 
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--- 2 - Ensino secundário - Presente, também, os respetivos pedidos de apoio fommlados nos 
tennos do mesmo regulamento, visando custear despesas de transporte coletivo, material e livros 
escolares e alojamento em residência para estudantes, dos estudantes do ensino secundário: 

-Rafael Fernandes Alves, estudante do I O", do Curso de Línguas e Humanidades da Escola 
Secundária Emídio Garcia de Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, con
ceder apoio no valor de 300,00 euros por período para material e livros escolares e alojamento; 

- Sílvia Coelho Afonso, estudante do 11 ", do Curso de Línguas e Humanidades da Escola 
Secundária Emídio Garcia de Bragança, foi deliberado, nos tennos daquele regulamento, con
ceder apoio no valor de 300,00 euros por período para material e livros escolares e alojamento; 

- Vânia Carvalho Pinto, estudante do 12° ano do Ensino Secundário, do Agrupamento de 
Escolas de Miranda do Douro, foi deliberado, nos tennos daquele regulamento, conceder apoio no 
valor de 200,00 euros para livros e material escolar e 250,00 euros por período, para outras despesas; 

-Márcia Daniela Pires Alves, estudante do 8.0 ano, do Curso Básico de Instrumento - Nível 2, 
da Escola Profissional de Artes de Mirandela, foi deliberado nos tennos do regulamento con
ceder apoio para pagamento do transpmte para escola, em Mirandela; 

-Luís Filipe Pera Azevedo, estudante do 12." ano, 3." ano do Curso de Instrumentista de Sopro 
e Percussão - Nível 4, da Escola Profissional de Aties de Mirandela, foi deliberado nos termos do 
regulamento conceder apoio para pagamento do alojamento na residência e do transporte para 
escola, em Mirandela; 

- Delfim Veiga Vaqueiro e Sara Isabel Veiga Vaqueiro, estudantes do II o ano do Ensino 
Secundário, do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, em Bragança, foi deliberado, nos termos 
daquele regulamento, conceder apoio no valor de 23 1 ,24 euros para livros e material escolar, a 
pagar directamente à papelaria, e conceder apoio de 400,00 euros por período para apoio ao paga
mento do alojamento. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas onze horas e trinta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos ter
mos do artigo 57'\ do Anexo I, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos 
membros presentes e, de acordo com a pmte final desta norma legal, vai também ser assinada por 
todos os presentes. 

------ Analisada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 
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------ Sobre a comparticipação financeira esclarece-se na informação em análise que encontrando-se 
o preço do transporte em carreiras públicas tabelado por lei a atribuição da compensação monetária e 
a fom1a de a concretizar por parte do município carecem de fundamentação legal, cabendo a quem 
de direito a sua análise. 

------ Ponderado o pedido da peticionária, a situação concreta do transporte dos alunos das localida
des referidas, as vantagens que resultam para o município na manutenção da caneira referida, a que 
crescem as vantagens resultantes para a população em geral daquelas localidades em manter a carrei
ra de transporte público nas referidas localidades, proporcionando a estas as necessárias deslocações 
à sede de concelho, em especial nos dias de feira, foi deliberado por unanimidade aprovar o apoio 
financeiro solicitado, devendo neste âmbito a peticionária garantir um vigilante naquela caneira, 
bem como aprovar a minuta de protocolo por esta proposto. Protocolo que deverá contemplar a obtiga
ção de contratar um vigilante e que produzirá efeitos ao início das aulas do ano letivo 2015-2016. 

------~(:r.f() ~()(7/~~ -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- 1 - Ensino superior - Presente os respetivos pedidos de apoio formulados nos tennos do Regu
lamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Sup erior, dos estudantes 
do ensino superior: 

- Fábio ~ndré Fernandes ütrvalho, estudante do 2" ano do curso de Mestrado em Sistemas 
Energéticos Sustentáveis, na Universidade de Aveiro; 

-Solange Femandes ()fiveira, estudante do 2" ano do curso de Mestrado Integrado em Enge
nharia Biomédica, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, na Universidade Nova de Lisboa; 

- Débora Fernandes ~lves, estudante do 4° ano do curso de Licenciatura em Direito, da 
Faculdade de Direito, na Universidade de Coimbra; 

foi deliberado nos termos do n° 3 do artigo 3(' do referido regulamento conceder apoio para pagamen
to das propinas, a pagar diretamente aos respetivos estabelecimentos de ensino. 

------ Foi também presente, no mesmo âmbito, o pedido referente ao estudante: 

-Daniel Ramos Fernandes, a frequentar o I 0 ano do curso de Mestrado Integrado em Teolo
gia, da Unidade de Braga, na Universidade Católica Pmiuguesa, foi deliberado conceder o apoio para 
pagamento das propinas, no valor de 1300,00 euros, a pagar ao próprio em duas prestações; 

------ Foi ainda deliberado atribuir, nos mesmos tennos, um apoio suplementar para outras despesas 
com alojamento, alimentação e material escolar à estudante Débora Fernandes ~lves, no valor de 
80,00 euros mensais. 

Reunião Ordinária de 22 - 09 - 2015 



Fl.OI5 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

Reuniilo Ordinária de 22 - 09 - 2015 



FI.Ol6 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

Reuniiio Ordinária de 22 - 09 - 2015 


