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ATA N° 07 

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

------ Aos vinte e quatro dias do mês março 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 Torrão Vaz, Licínio Ramos Martins e 
Adriano Augusto Gonçalves Prada, 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 

------J>Jll)J>l)j~Jr~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------MUNICÍPIO DE BRAGANÇA- CÂMARA MUNICIPAL: Pelo senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada uma certidão de aprovação de uma proposta intitulada "lnspeção Sanitária no Matadou
ro de Bragança", que se transcreve na íntegra: 

"lnspeção jlanitária 110 Matadouro Municipal de B ragança - Pelo Sr. Presidente foi apresentada 
a seguinte proposta: 

Considerando que as dimânicas demográficas registadas nas últimas décadas em Portugal reve
lam que dois terços do território nacional, correspondendo, grosso modo, aos municípios do interior 
do país e também designados como Territórios de Baixa Densidade, estão ameaçados de despovoa
mento devido ao abandono de terras e das actividades produtivas conexas; 

Considerando que Portugal necessita de um novo paradigma do desenvolvimento e de coesão ter
ritOI'ial, com políticas positivas à necessária reversão do círculo vicioso das baixas densidades, 
através da geração de riqueza e de emprego baseados no aproveitamento, criação e fixação de valor 
a partir dos recursos endógenos, das competências e das capacidades territoriais; 

Considerando que esse novo paradigma não deverá, nunca, encarar os Territórios de Baixa Den
sidade como um encargo para o país mas antes como uma oportunidade para o seu desenvolvimento 
e coesão territorial, social e económica; 

Considerando que a estratégia de desenvolvimento sustentável e melhoria da competitividade dos 
Territórios de Baixa Densidade passará, inevitavelmente, pela viabilização de projectos e investi
mentos ligados ao sector primário, geradores do dinamismo necessário para manter níveis mínimos 
de ocupação do território; · 

Considerando que este Executivo Municipal tem promovido uma estratégia de atuação e proximi
dade com todos os agentes económicos locais, com o objectivo de estimular o aproveitamento e ren
tabilização dos recursos endógenos do seu concelho, como um dos pilares do seu desenvolvimento 
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socioeconómico, estando em consonância a fomentar uma forte aposta na dinamização das d~feren
tes atividades empresariais que envolvam os habitantes do meio rural, incentivando-os a desenvolver 
um vasto conjunto de acções tendentes a fomentar o aproveitamento e rentabilização dos seus produ
tos; 

Considerando que este Executivo Municipal teve conhecimento que a Direção Geral de Alimenta
ção e Veterinária, pretende reduzir o número de dias em que disponibilizará inspectores sanitários 
para controlo do abate de animais no m.atadouro de Bragança e de Vinhais, restringindo dessa for
ma o normal funcionamento do mesmo; 

Considerando que a empresa municipal Terra Fria Carnes, Unipessoal Lda., presta um serviço 
muito relevante à comunidade do nosso concelho, por ser a única unidade industrial aí localizada 
que possui a licença de laboração que lhe permite desenvolver a actividade de abate de animais, 
prestando um serviço com a qualidade requerida por todos os agentes desta fileira, destacando-se a 
proximidade e conhecimento pessoal dos produtores e dos seus clientes, garantindo esta unidade a 
total regularidade, lisura e transparência de todas as fases do processo operacional, desde a rece
ção e controle dos animais até à expedição e entrega das carcaças; 

Considerando que esta empresa se encontra na fase final do seu processo de internalização nos 
serviços do Município de Bragança, facto particularmente relevante pela estabilidade operacional 
que tal situação garante, num momento em que a generalidade dos estabelecimentos similares, loca
lizados no distrito se encontram a passar por processos de reestruturação bastante complexos e que 
nalgumas situações podem mesmo provocar fortes constrangimentos em termos da sua actividade; 

Considerando que a qualidade da carne que se produz nas explorações agrícolas do Nordeste 
Transmontano, é generalizadamente aceite como sendo uma das melhores do país, funcionando 
como importante suporte da nossa oferta gastronómica, cuja procura tem vindo a crescer por parte 
de um número cada vez mais significativo de turistas internos e externos; 

Considerando a necessidade de responder ao forte incremento que está a existir no número de 
abates, nomeadamente de suínos, destinados a abastecer as unidades industriais que se dedicam à 
sua transformação sob a forma de enchidos tradicionais e/ou industriais; 

Considerando que é necessário garantir a qualidade do serviço prestado, a capacidade de cresci
mento e expansão da actividade e o fomento do sentimento de pertença dos habitantes do concelho; 

Considerando que para dar cumprimento ao estipulado no Regulamento (CE) n. o 88212004 do Par
lamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004 e de acordo com o artigo 2. o do Decreto 
Regulamentar n. o 3112012, de 13 de março, a responsabilidade do controlo e inspecção sanitária das 
operações de abate de animais ocorridas nos matadouros industriais, cabe à Direção Geral de Ali
mentação e Veterinária; 

Considerando que a falta de inspectores sanitários coloca em causa o abate de animais nesta zona 
do território, obrigando os agricultores a deslocações para outras unidades de abate, com todos os 
acréscimos de custos associados, bem como os problemas de natureza de segurança alimentar que 
daí podem resultar; 

Considerando que esta situação é muito penalizadora para o sector primário de Bragança, de 
Trás-os-Montes e do país, exigimos: 

- A manutenção do atual número de dias de abate no matadouro municipal de Bragança, por 
orma a que possa continuar a abater, no mínimo, durante 4 dias por semana. 

-A presença de um(a) médico(a) veterinário( a) em todos os dias de abate no matadouro munici
pal de Bragança. 

- Uma solução urgente para este problema. 
Que a presente pretensão seja enviada para as seguintes entidades: 
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-Ministério da Agricultura e do Mar; 
- Secretaria de Estado da Agricultura; 
-Secretaria de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar; 
- Direção Geral de Alimentação e Veterinária; 
- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte; 
- Assembleia Municipal de Bragança; 
- Câmara Municipais do Distrito de Bragança; 
-Juntas e União de Freguesias do Concelho de Bragança; 
- Associação de Agricultores e Produtores de Bragança; 
- Comunicação Social Local. 

Intervenção do Sr. Vereador, Humberto Rocha 
"É também uma questão de saúde pública. No momento em que o Matadouro (pela informação 

disponibilizada pela Câmara Municipal), começa a dar sinais de crescimento, este tipo de medida 
que o Sr. Presidente da Câmara acaba de dar conhecimento, em nada ajuda. É urgente e sensibilizar 
quem decide sobre esta matéria e para as repercussões negativas que advém da sua aplicação. " 
Intervenção dos Srs. Vereadores, Victor Pereira e André Novo 
"Concordamos inteiramente com a reivindicação, é de inteira justiça que a Direção Geral de Ali

mentação e Veterinária, tome as necessárias medidas para assegurar a continuidade dos inspectores 
sanitários neste distrito. O sector primário é um sector importante para esta região. Após análise e 
discussão, foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelo Sr. Presidente. " 

------ Analisada a proposta apresentada foi deliberado por unanimidade concordar com a posição 
tomada pela Câmara Municipal de Bragança. 

------ SIJrllA(7AilJ ~INAN<7l?I~ --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 670 259,42 euros. 

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

------ MODIFICAÇÃO N° 04 -ALTERAÇÃO N° 04: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 76 500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------MODIFICAÇÃO N° 04 - ALTERAÇÃO N° 04: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 40 900,00 euros, correspondendo 5000,00 euros a despesas correntes e 
35 900,00 euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------l?MPRl?ITADAS 1? OBRAS PÚBLI<7AS --------------------------------------------
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------AUTOS DE VISTORIA DE RECEÇÃO PROVISÓRIA: 

------CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOZELO: Presente o auto de vistoria para 
efeitos de receção provisória da obra em epígrafe, datado do dia 17 do mês em curso, da respetiva 
comissão nomeada para o efeito, o qual conclui que, verificados todos os trabalhos, estes se encon
tram executados na generalidade de acordo com o projeto aprovado, considerando-se em condições 
de serem recebidos provisoriamente, foi deliberado por unanimidade aprovar aquele auto. 

------ EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO I REPARAÇÃO DO MERCADO MUNI CP AL DE 
VIMIOSO- Deficiências da obra: Foi presente a informação n° 79, do dia 11/03/2015, da Técnica 
Superior, Sofia Maria Ventura Diz, reportando que a obra em título executada pela firma Gabimarão, 
Construções, S.A., foi recebida provisoriamente a 17 de maio de 2011, tendo o respetivo auto sido 
aprovado em reunião ordinária deste órgão de 23 do mesmo mês, encontrando-se ainda dentro do 
prazo de garantia, apresentando, porém, deficiências em: 

-pinturas e rebocos das paredes exteriores e interiores; 
-fugas na canalização das casa de banho públicas; 
- na pastilha da parede nas casas de banho públicas; 
- nas escadas de pátio, e 
- humidades em paredes interiores. 

------ Refere, neste âmbito, que tendo a obra decorrido ao abrigo do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29/01 , nos respetivos artigos 396° - Defeitos da Obra -
397° - Garantia da obra - e 296° - Execução da caução - que cita, se define, a forma de atuar no 
caso de incumprimento do contrato. 

------ Analisadas aquelas norma legais, tendo em conta que de acordo com o n° 5 do citado artigo 
397° o empreiteiro tem obrigação de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equi
pamentos nele integrados que sejam identificados até ao termo do prazo da garantia, foi deliberado 
notificar o empreiteiro, para no prazo de 30 dias proceder à reparação das deficiências apontadas, sob 
pena de, se não o fazer, esta câmara promover a execução da caução da obra nos precisos termos do 
referido artigo 296° do CCP. 

------CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE VIMIOSO- t.a FASE- PAVI
MENTAÇÕES NA SEDE DO CONCELHO- Conta Final: Presente a informação n° 91, datada do 
dia 19 do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, relativa à conta 
final da obra em título, informando que nesta obra foram realizados trabalhos com valores quantifi
cados nos autos de medição, totalizando o montante de 68 479,37 euros. 

------ Nesta empreitada foi apresentada uma revisão de preços, no valor de 3303,07 euros, não haven
do lugar a erros ou omissões, trabalhos a mais, prémios, ou aplicação de coimas. 

------Neste sentido apresenta, nos termos dos artigos 399° e 400° Código dos Contratos Públicos, os 
mapas da conta final da obra, que, de acordo com o n.0 1 artigo 401 o deste código, deverá, aquela 
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conta, depois de aprovada, ser enviada ao empreiteiro da obra, a fim1a TOPBET, S. A. , para efeitos 
aprovação, assinatura ou reclamação. 

------ Face ao teor da infonnação foi deliberado por unanimidade aprovar a conta final e notificar des
ta o empreiteiro nos referidos tennos, para efeitos de aprovação, assinatura ou eventual reclamação. 

------CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE VIMIOSO- 2.a FASE - PAVI
MENTAÇÕES EM DIVERSAS FREGUESIAS- Conta Final: Presente a infonnação n° 92, datada do 
dia 19 do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, relativa à conta 
final da obra em título, informando que nesta obra foram realizados trabalhos com valores quantifi
cados nos autos de medição, totalizando o montante de 127 748,95 euros. 

------ Refere que nesta empreitada não houve lugar a erros ou omissões) trabalhos a mais) prémios, ou 
aplicação de coimas e que não houve, também, lugar a revisão de preços. 

------Neste sentido apresenta, nos tem1os dos artigos 399° e 400° Código dos Contratos Públicos, os 
mapas da conta final da obra, que, nos termos do n. o 1 artigo 401 o deste código, deverá, aquela conta, 
depois de aprovada, ser enviada ao empreiteiro da obra, a firma INERTIL, Sociedade Produtora de 
Inertes, Lda., para efeitos aprovação, assinatura ou reclamação. 

------ Face ao teor da informação foi deliberado por unanimidade aprovar a conta final e notificar des
ta o empreiteiro nos referidos termos, para efeitos de aprovação, assinatura ou eventual reclamação. 

------ CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL- ESTRADA MUNICIPAL 
567 - Conta Final: Presente a informação n° 93, datada do dia 19 do mês em curso, subscrita pelo 
Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, relativa à conta final da obra em título, informando que 
nesta obra foram realizados trabalhos com valores quantificados nos autos de medição, totalizando o 
montante de 74 644,51 euros. 

------Nesta empreitada não houve lugar a erros ou omissões, trabalhos a mais, prémios, ou aplicação 
de coimas, nem a revisão de preços. 

------ Informa, também, que se verifica um saldo positivo na conta final no valor de 255,17 euros 
resultante dos trabalhos a menos realizados e de arredondamentos. 

------Neste sentido apresenta, nos termos dos artigos 399° e 400° Código dos Contratos Públicos, os 
mapas da conta final da obra, que, de acordo com o n.0 1 artigo 401 o deste código, deverá, aquela 
conta, depois de aprovada, ser enviada ao empreiteiro da obra, a firma F AZVIA, Sociedade de 
Empreitadas, Lda., para efeitos aprovação, assinatura ou reclamação. 

------ Face ao teor da informação foi deliberado por unanimidade aprovar a conta final e notificardes
ta o empreiteiro nos referidos termos, para efeitos de aprovação, assinatura ou eventual reclamação. 
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------CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL- ESTRADA MUNICIPAL 
569 - Conta Final: Presente a infonnação n° 94, datada do dia 19 do mês em curso, subscrita pelo 
Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, relativa à conta final da obra em título, informando que 
nesta obra foram realizados trabalhos com valores quantificados nos autos de medição, totalizando o 
montante de 114 381 ,21 euros. 

------ Esclarece que nesta empreitada não houve lugar a erros ou omissões, trabalhos a mais, prémios, 
ou aplicação de coimas, nem a revisão de preços. 

------ Informa, também, que se verifica um saldo positivo na conta fmal no valor de 1 O 524,04 euros 
resultante dos trabalhos a menos realizados e de arredondamentos. 

------ Neste sentido apresenta, nos tennos dos artigos 399° e 400° Código dos Contratos Públicos, os 
mapas da conta final da obra, que, nos termos do n. 0 1 artigo 401° deste código, deverá, aquela conta, 
depois de aprovada, ser enviada ao empreiteiro da obra, a firma F AZVIA, Sociedade de Empreitadas, 
Lda., para efeitos aprovação, assinatura ou reclamação. 

------ Face ao teor da informação foi deliberado por unanimidade aprovar a conta final e notificar des
ta o empreiteiro nos referidos termos, para efeitos de aprovação, assinatura ou eventual reclamação. 

------CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL- LIGAÇÃO DA E.N. 218 
AO SANTUÁRIO DE S. BARTOLOMEU - Conta Final: Presente a informação n° 96, datada do dia 
19 do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, relativa à conta 
final da obra em título, informando que nesta obra foram realizados trabalhos com valores quantifi
cados nos autos de medição, totalizando o montante de 149 493,95 euros. 

------Na empreitada não houve lugar a erros ou omissões, trabalhos a mais, prémios, ou aplicação de 
coimas, nem a revisão de preços. 

------Neste sentido apresenta, nos termos dos artigos 399° e 400° Código dos Contratos Públicos, os 
mapas da conta final da obra, que, nos termos do n.0 1 artigo 401 o deste código, deverá, aquela conta, 
depois de aprovada, ser enviada ao empreiteiro da obra, a firma CONSTRUTORA MIRANDESA, 
Lda., para efeitos aprovação, assinatura ou reclamação. 

------Face ao teor da informação foi deliberado por unanimidade aprovar a conta final e notificardes
ta o empreiteiro nos referidos termos, para efeitos de aprovação, assinatura ou eventual reclamação. 

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

------ FORNECIOMENTO DE ESTUDOS PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO 
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE SANTULHÃO -Artigo 75° da Lei no 82-B/2014 (L.O.E. 
2015)- Parecer Prévio Vinculativo: Presente a informação n° 034/DAF, da Chefe da Divisão Adminis
trativa e Financeira, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, relativa ao assunto versado em epígrafe, a 
qual conclui que a contratação em causa não está sujeita a uma redução remuneratória, verificando-se 
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o cumprimento dos demais requisitos impostos no miigo 75° da Lei n° 82-B/2014, considerando que 
as entidades a convidar não celebraram com esta câmara qualquer contrato no ano transato, carecen
do, no entanto, nos tennos da mesma nonna legal , da emissão de parecer prévio vinculativo por par
te deste órgão. 

------ Ponderado o teor daquela infom1ação foi deliberado por unanimidade emitir parecer prévio vin
culativo favorável para a contratação em causa. 

------ FORNECIOMENTO DE ESTUDOS PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO 
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE SANTULHÃO - Ajuste Direto: Presentes o modelo 
convite tipo e o caderno de encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para 
estes efeitos se estima em 74 000,00 euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de proce
dimento de ajuste direto nos tem1os dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do 
artigo 20.0

, e Capítulo I do Título III da Parte II do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro, altera
do pelo Decreto-Lei no 278/2009, de 02 de outubro, pela Lei n° 3-B/2010, de 27 de abril, e pelos 
Decretos-Lei no 131/201 O, de 14 de dezembro, e 149/2012, de 12 de junho. 

----- Para o efeito foi deliberado convidar as seguintes entidades: 
- Geo Engenhos - Riscos de Qualidade Unipessoal, Lda., com sede em Bragança; 
- Expandindústria - Estudos Projetas e gestão de Empresas, S.A., Lda. , com sede no Porto; 
- Bosque, Projetas de Engenharia, Lda., com sede em Vila Real. 

-----As propostas são apresentadas através de correio eletrónico na plataforma VORTAL no endereço 
govpt. vortal.pt, no prazo de 12 dias contínuos, contado do convite. 

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

impedimentos, e Manuel Miranda Ferreira Pinto, ambos Técnicos Superiores desta câmara 
municipal; 

- Vogais Suplentes: António Alberto Gonçalves Coelho e Sónia Cristina Nunes Maria, ambos 
Técnicos Superiores, desta câmara municipal. 

------ AJUSTE DIRETO PARA RECOLHA, TRANSPORTE E ELIMINAÇÃO DE CADÁVERES DE 
ANIMAIS DE COMPANHIA DO CANIL INTER MUNICIPAL DE VIMIOS- Adjudicação: Presente 
o projeto de decisão final do júri de acompanhamento do procedimento em titulo, o qual conclui que, 
a única proposta apresentada, do valor de 9699,00 euros, do único concorrente convidado, Stericycle 
- Portugal, Lda., é considerada a proposta economicamente mais vantajosa de acordo com os crité
rios definidos, foi deliberado adjudicar àquele concorrente, de acordo com a sua proposta. 

------AJUSTE DIRETO PARA ELEBORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - FORNECIMENTO 
DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES (ELETROTECNIA, TELECOMUNICAÇÕES E A VAC) 
PARA O EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO DE VIMIOSO - Adjudicação: Presente o projeto 
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de decisão final do júri de acompanhamento do procedimento em título, o qual conclui que, a única 
proposta apresentada, do valor de I 1 950,00 euros, do conconente convidado, Nordesbuild, Engenha
Iia Unipessoal, Lda., é considerada a proposta económica mais vantajosa de acordo com os critérios 
definidos, foi deliberado adjudicar àquele conconente, de acordo com a sua proposta. 

------ CON TRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS--------------------------------------------------

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao 
mês janeiro/2015 e fatura no 5670106328: Presente a informação n° 40, datada do dia dezasseis do 
mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório 
em epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a firma A.G.S., reportando que o serviço foi 
prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anonnal, foi deliberado por unanimidade apro
var os serviços em apreço a que aquele relatório se reporta e proceder ao pagamento da respetiva 
fatura no valor de I 5 I 97,3 8 euros. 

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO, E.T.A.R. COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, 
E.T.A.R. CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOSELO 
E PARQUE DE CAMPISMO - Relatório e fatura n°5670106329, referente ao mês de janei
ro/2015: Presente a informação n° 35, datada do dia seis do mês corrente, subscrita pelo Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido 
pela prestadora daquele serviço, a firma A GS, reportando que o serviço foi prestado com regularida
de, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório dos servi
ços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 3 7 I 3,18 euros. 

------ EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCE
LHO DE VIMIOSO- Relatório e fatura n°5670106477, referente ao mês de fevereiro/2015: Pre
sente a informação n° 27, datada do dia 24 do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel 
Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora 
daquele serviço, a firma A GS, reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo 
a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório dos serviços em apreço e 
proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 16 162,05 euros. 

------SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Fatura n° 2015176, referente 
ao mês de fevereiro de 2015, no valor de 19 824,62 euros: Analisada a informação n° 90, datada do 
dia dezoito do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto e pelo 
Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, relativa à forma de prestação de serviços de limpeza 
de arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela 
Associação de Municípios da Tena Fria do Nordeste Transmontano à firma Resíduos do Nordeste, 
EIM, reportando a forma de prestação destes serviços respeitantes ao período faturado, as diversas 
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discrepâncias entre os serviços efetivamente executados e os contabilizados na fatura apresentada, 
que se traduzem numa discrepância da faturação, a mais, nos seguintes itens: 

5 - Transporte a aterro de R. S. U CM Vünioso- 2,97 euros; 
6.5- Lavagem de arruamentos- 456,60 euros; 
6.8 - Lavagem de papeleiras -168,31 euros, 

foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora do serviço 
do teor da infom1ação analisada e das discrepâncias referidas. 

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de janeiro a 20 
de fevereiro de 2015 e fatura n.0 5670106427: Foi presente a informação n° 36, datada do dia 09 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., reportando que, de acordo 
com os dados apresentados, nos termos da fórmula aplicável e face à taxa efetiva de cobranças, que 
se cifrou na ordem de 90,52%, o valor a pagar sem qualquer penalização corresponde efetivamente 
ao valor faturado de 3739,58 euros. 

------ Considerando que, embora a AGS não tivesse realizado o total das cobranças que correspon
deria a 100% do serviço prestado, só não atingiu esta percentagem ou próxima desta por motivos 
de procedimentos de pagamento usados por parte de alguns consumidores que preferem utilizar 
outras fom1as de pagamento, que não à AGS, não se tratando propriamente de falta de prestação do 
serviço, foi deliberado por unanimidade não aplicar qualquer penalidade, aprovar o relatório em 
apreço e proceder ao pagamento da fatura referente ao período causa. 

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

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

------ Pelo Sr. Presidente da Câmara foi informado o executivo que, no âmbito da delegação das 
competências que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 
22 de outubro de 2013, ao abrigo do n.0 1 do artigo 34.0 da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, defe
riu os seguintes pedidos de licenciamento de operações urbanísticas: 

-Maria João Lopes Ferreira de Sousa - Recuperação de edificio para turismo rural (alteração 
de obra inacabada), sito na Rua da Capela, em Caçarelhos; 

-João Alves Rodrigues - Construção de um edificio destinado a garagem, sito na Rua da Cape
la, em S. Joanico, 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 
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------ REVISÃO DO P.D.M. - PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO - Suspensão 
dos Procedimentos de Gestão Urbanística: Na sequência da deliberação tomada na reunião anterior 
relativa à abetiura de Discussão Pública da Proposta Final de Plano da Revisão do P. D. M. de 
Vimioso, procedimento que, nos termos do respetivo regime jmidíco - Dec. Lei n° 380/99, na reda
ção do Dec. Lei n° 46/2009 - nesta fase e até à entrada em vigor do novo instrumento de planeamen
to revisto, se impõe nos termos do artigo 117° a suspensão dos procedimentos de gestão urbanística, 
foi presente a infonnação 1 02/DUP, datada de 23 do mês em curso do Técnico Superior, António 
Alberto Gonçalves Coelho, infom1ando, em concreto, dos atos em que aquela suspensão se deve 
verificar, conjugando com a referida norma o disposto do artigo 12°-A do RJUE - Decreto-Lei n° 
555/99 de 16112, na redação do Decreto-Lei n° 136/2014, de 09/06 -, enumerando os procedimentos 
que se suspendem e aqueles que se excluem desta suspensão: 

- Situações excluídas da medida cautelar de suspensão: 

• Projetes relativos a edificações previstas no artigo 60.0 do RJUE - prevista no n.0 4 do artigo 

117.0 do RJIGT- procedimentos de informação prévia, comunicação prévia e de licenciamen

to quando digam respeito a "obras de reconstrução ou de alteração de edificações existentes, 

desde que tais obras não originem ou agravem a desconfonnidade com as normas em vigor ou 

tenham como resultado a melhoria das condições de segurança e de salubridade das edifica-

ções"; 

• Projetas instruídos com pedido de informação prévia favorável; 

• Procedimentos em curso após a aprovação do projeto de arquitetura; 

·Procedimentos de comunicação prévia referentes a obras de edificação a erigir em lotes resul

tantes de operações de loteamento tituladas por alvará; 

• Pedidos de emissão de autorização de utilização; 

• Pedidos de emissão de alvará de licenciamento. 

-Levantamento da suspensão: 

A Câmara Municipal, pode deliberar proceder ao levantamento da suspensão, permitindo o 

prosseguimento do procedimento, sempre que se verifique uma das seguintes situações: 

1. Sempre que à luz do plano em vigor e à luz do plano em discussão pública a decisão seja 

igual, caso em que a decisão de deferimento ou indeferimento é definitiva; 

2. Quando a decisão seja de indeferimento segundo o plano em vigor, mas de deferimento 

segundo o plano em discussão pública, caso em que a decisão final fica condicionada à 

entrada em vigor do plano submetido a discussão pública. 

- Suspensão Automática do Procedimento: 
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Ocone a suspensão automática do procedimento, não podendo o mesmo prosseguir, no caso de 

pedidos a deferir de acordo com o plano em vigor, mas a indeferir de acordo com o plano sujeito 

a discussão pública, desde o início da discussão pública até à entrada em vigor do plano ou até 

150 dias após aquele início (consoante o que ocorrer primeiro). 

------Feita a análise da infonnação foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento e ponderar, 
no período de Discussão Pública da Proposta Final de Plano da Revisão do P. D. M. de Vimioso e 
até à aprovação final e entrada em vigor do novo P. D. M de Vimioso, as situações concretas apon
tadas a analisar pontualmente por esta câmara. 

------PEDIDO DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE: 

------- Felisberto dos Santos Cordeiro do Vale: Presente a informação n° 95, datada do dia 
19/03/2015, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, analisando um pedido do muníci
pe em epígrafe, de constituição de compropriedade, a constituir sobre os prédios inscritos na Matriz 
Predial Rústica da Freguesia de Carção, deste concelho, sob os artigos 752, 2168 e 2179, sitos, res
petivamente nos lugares do Castelinho, Cancelas e Lagarteira, daquela freguesia, a constituir entre o 
requerente, José Alberto Cordeiro do Vale, Manuel dos Santos Cordeiro do Vale, António Carlos 
Cordeiro do Vale, Luís Francisco Cordeiro do Vale e Maria de Fátima Cordeiro do Vale Afonso, 
informação que conclui que a constituição de compropriedade ou aumento do número de compartes 
de prédios de prédios rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal nos termos do n° 1 
do artigo 54° da Lei n° 64/2003, de 23 de agosto, sendo definidas no número 2 do mesmo artigo as 
condições a verificar pela câmara municipal para a emissão daquele parecer. 

------ Conclui, neste caso concreto, que os prédios em questão se situam distantes do aglomerado 
urbano da localidade de Carção, não tendo caraterísticas para lotear ou mesmo edificar habitações, 
comércio ou serviços. 

------ Ponderado o teor da informação, foi deliberado por unanimidade, de acordo com a mesma, ao 
abrigo do n° 1 do artigo 54° da Lei n° 64/2003, de 23 de agosto, emitir parecer favorável à constitui
ção de compropriedade sobre os prédios identificados. 

------ ()1J1fJt()5; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ JUNTA DE FREGUESIA DE ARGOZELO -Passeios TT e Pedestre: Foi presente o processo, 
deferido, relativo o pedido de autorização para realização dos passeios em epígrafe, realizados no dia 
22 do mês em curso pela entidade em título, em parceria com a Associação Moto Clube Furões, 
processo instruído com a informação administrativa n° 005/2014, datada do dia 20 do mesmo mês, 
da Coordenadora Técnica, Zita Martins Tecedor, na qual se conclui que aquele processo se encontra 
devidamente instruído com todos os documentos exigíveis, foi deliberado por unanimidade ratificar 
o despacho de deferimento da autorização requerida, proferido a 20 do mês em curso pelo Sr. Vice
presidente, António Augusto Torrão Vaz. 
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------ CIRCO RVBEN -Pedido de Instalação: Presente o pedido do representante do circo em título 
para instalar aquele circo nesta Vila, junto ao Campo de Futebol, para a realização de espetáculos 
entre o dia 4 e 5 de abril do ano em curso, foi deliberado autorizar a instalação no local requerido 
sujeita ao licenciamento dos respetivos espetáculos com isenção do pagamento pela ocupação do 
espaço público no período indicado. 

------ MOTOCLUB FURÕES VIMIOSO -Plano de Atividades para o ano 2015: Presente o plano 
de atividades para o ano em curso a realizar pela associação em título, foi deliberado por unanimida
de tomar conhecimento . 

------J>~l)Jl)() 1)~ ~~llJrll>AilJ----------------------------------------------------------------------------------

------ Altino do Nascimento Silva: Pelo Sr. Presidente da câmara foi presente a informação, n° 09 de, 
20 do mês em curso, do Técnico Superior, António A. Lopes Coelho, referente ao pedido de certifi
cação de atribuição de subsídios ao Centro Sócio Cultural de Vimioso, requerido pelo munícipe em 
epígrafe, informação que remete para o disposto no Código do Procedimento Administrativo e para a 
Lei de Acesso a Documentos Administrativos, referindo que: todas as pessoas têm direito de acesso 
aos arquivos e registos administrativos, mesmo que não se encontre em curso qualquer procedimento 
que lhes diga diretamente respeito, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à segurança 
interna e externa, à intervenção criminal e à intimidade das pessoas, complementando que todos sem 
necessidade de enunciar qualquer interesse, têm direito de acesso aos documentos administrativos, 
por consulta, reprodução e de informação sobre a sua existência e conteúdo. Acesso que pode exer
cer-se, por opção do requerente, de entre várias formas, por certidão. 

------ Conclui, porém, que decorrendo, no Tribunal de Contas e DIAP-Porto, processos de investiga
ção sobre o requerido, a emissão da certidão requerida poderá interferir com aquela investigação pelo 
que deverá o assunto ser objeto de apreciação jurídica. 

------Ponderada a situação em análise, considerando que, efetivamente, decorre a investigação referi
da, foi deliberado por unanimidade solicitar parecer jurídico ao Dr. Leonel Gonçalves, Advogado 
com escritório nesta Vila. 

------ARQUIVAMENTO DO PROCESSO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO JUDICIAL POR DESO
BEDIÊNCIA- Manuel Ataíde Miranda - Queixa Relativa a Alojamento de Animais Dentro do Aglo
merado Urbano de Argozelo: Pelo Sr. Vereador, António Augusto Torrão Vaz, foi comunicado que a 
queixa em título, apresentada por esta câmara no Tribunal de Bragança, contra Manuel Ataíde 
Miranda, Proc. No 218/14.9T9BGC, foi arquivada, lendo, neste contexto, o despacho de conclusão de 
arquivamento remetido por aquele tribunal, no dia três do mês em curso. 

------Foi deliberado tomar conhecimento. 
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------Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião 
pelas onze horas e quarenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos 
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 parte final desta nonna legal, vai também ser assinada por todos os pre
sentes. 

------ Analisada aquela nonna 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. 

~I 
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