
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

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

------ Aos dez 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 abe1ia a reunião. 

------ RE UNIÃO EXTRA O RD lN ÁRIA -----------------------------------------------------------------------

------O Sr. Presidente da Câmara infonnou que a Proposta Final de Plano da REVISÃO DO P.D.M. 
PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO- presente nesta câmara na reunião anterior, na qual foi 
deliberado remetê-la à Comissão de Acompanhamento para apreciação e aprovação, foi declarada 
aprovada por aquela comissão, em sessão plenária realizada no passado dia seis do mês em curso. 

------ DecmTem, agora, 5 dias para a pronúncia desta comissão. 

------ Nesta sequência e, decorrendo aquele prazo até à próxima sexta-feira, esclarece que se torna 
necessário reunir extraordinariamente esta câmara, para, no seguimento daquela aprovação, deliberar 
sobre o subsequente procedimento, a Abertura do Período de Discussão Pública e Publicação daque
la Proposta Final de Plano, conforme previsto no n° 3, do artigo 76° e seguintes do Decreto-Lei n° 
380/99, na redação dada pelo Decreto-Lei n° 46/2009. Ato que se destina à recolha de reclamações, 
observações e sugestões e esclarecimentos, apresentados ou requeridos pelo público em geral. 

------Neste âmbito, considerando que o dia mais adequado, após o decurso do referido período, será 
um dos dias do início da próxima semana, propôs que a dita reunião extraordinária fique agendada 
para a próxima terça-feira, dia 17 do mês em curso, pelas I 6,30 horas, sendo, oportunamente, envia
da, aos senhores vereadores, a devida convocatória, com a respetiva ordem de trabalhos acompa
nhada dos documentos que constituem a Proposta Final de Plano da Revisão do PDM - Plano 
Diretor Municipal de Vimioso. 

------ORDEM DO DIA 

------~IJrll~(7AiO FlJ\T~J\T~~~~ --------------------------------------------------------------------------------
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------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesourmia, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 285 078,77 euros. 

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

------MODIFICAÇÃO N° 03- ALTERAÇÃO N° 03: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 4000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------MODIFICAÇÃO N° 03 - ALTERAÇÃO No 03: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 53 098,40 euros, correspondendo 40 000,00 euros a despesas correntes e 
13 098,40 euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

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

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso- Porta de Serapicos/Ediflcio 
de Serviços do Centro de Receção e Inte1pretação - Auto de medição n° 9 de trabalhos normais, 
datado de 27/02/2015, no valor de 4549,79 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------ A QUISI ÇÃ O DE BENS E SERVIÇOS ------------------------------------------------------------------

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS SISTE
MAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO CONCELHO DE 
VIMIOSO DE FORMA A GARANTIR ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE EM TODOS OS 
LOCAIS DE ABASTECIMENTO - Esclarecimentos: Presente a ata do júri de acompanhamento do 
procedimento em título, relativa à análise do pedido de esclarecimentos solicitados pelas firmas Eco
serviços - Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda., e Luságua - Serviços Ambientais, S.A., potenciais 
concorrentes ao concurso em título, na qual se prestam os esclarecimentos devidos, foi deliberado por 
unanimidade ratificar o despacho de aprovação dos esclarecimentos nela expresso, proferido por 
urgente cumprimento de prazo legal no dia 09 do mês em curso, notificar as referidas firmas destes 
esclarecimentos e sua aprovação e disponibilizá-los na plataforma VortalGOV. 

------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONEXOS - FORNECIMENTO DE AGENDA CUL TU
RAL- ANO 2015- Ajuste Direto: Presente o projeto de decisão final do júri de acompanhamento do 
procedimento em título, o qual conclui que, a única proposta apresentada do valor de 19 000,00 
euros, do único concorrente convidado, Rui Patrício Pereira Rito, pessoa singular NIF 22095272, 
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cumpre com os requisitos definidos no caderno de encargos, foi deliberado adjudicar ao único con
corrente referido, de acordo com a sua proposta. 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL: No 
mesmo âmbito foi analisada a infom1ação no 30/DAF, da Chefe da Divisão Administrativa e Finan
ceira, datada de 05/03/2015, que reporta o facto do Contrato de Partilha de Poupanças Líquidas a 
Celebrar Entre a Comissão Executiva do Plano Nacional de Açào para a Eficiência Energética - FEE - e o 
Município de Vimioso prever entregas mensais de 1 091 ,53 euros, por pa1te do município de Vimioso, 
durante o prazo de vigência do contrato - 84 meses -, originando-se, assim, uma obrigação de paga
mento durante aquele prazo, situação que, nos tem1os da alínea c) do n° I do artigo 6° da Lei n° 
8/2012, de 21/02 - Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso-, detem1ina que a assunção de 
compromissos plurianuais, independentemente da forma jurídica, está sujeita a autorização prévia da 
Assembleia Municipal. 

------ Ponderado o teor da informação foi deliberado por unanimidade ao abrigo da norma legal refe
rida, submeter à apreciação da Assembleia Municipal o contrato em apreço para efeitos de emissão 
de autorização prévia sobre o compromisso plurianual a assumir com a efetiva celebração daquele 
contrato, e aprovar a minuta do mesmo condicionada à emissão da autorização prévia para de assun
ção do compromisso plurianual para a celebração daquele contrato por pmte da assembleia munici
pal. 

CONTRATO DE PARTILHA DE POUPANÇAS LÍQUIDAS - A CELEBRAR ENTRE A 
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO NACIONAL DE AÇÃO PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉ
TICA- FEE- E O MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente a minuta 
do contrato em título, cujo objeto respeita à fixação das regras de pa1tilha de poupanças líquidas entre 
os outorgantes, nos termos estabelecidos no n° 2 do artigo 17° do regulamento e na decisão de finan
ciamento da operação POVT-12-0765-FCOES- 000027- "Eficiência Energética na Iluminação 
Pública na Terra Fria do Nordeste Transmontano " aprovada em 13/02/2015. 

------ Resulta da celebração daquele contrato, com prazo definido de 84 meses, a obrigação do FEE 
aplicar as verbas a receber do Município de Vimioso no âmbito do contrato; 13 98,40 €/ano, para 
financiamento de projetas de eficiência energética - substituição de luminárias convencionais por 
luminárias LED a executar no Município de Vimioso, promovendo a redução de consumo energético. 

------ Explicou que a candidatura que esteve na origem deste contrato foi apresentada em conjunto, 
pela Associação dos Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano, para os municípios que a 
integram, obrigando-se, cada município, individualmente, celebrar contrato com a Comissão Execu
tiva do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, propondo neste contexto a aprovação 
da minuta daquele contrato. 

------ Feitos os esclarecimentos pelo Sr. Presidente, foi deliberado por unanimidade aprovar a referida 
minuta de contrato. 
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------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS---------------------------------------------------

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA: Relatório de 
Exploração do mês de janeiro/2015 e fatura ll0 5670106331: Presente a infom1ação n° 32, datada 
do dia 03 do mês coiTente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Fe1Teira Pinto, referente 
ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a finna A. G.S., repmtando 
que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anom1al , foi deliberado por 
unanimidade aprová-lo e proceder ao pagamento da fatura identificada do valor de 3537,97 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°5670106233, dezembro/2014: Presente a 
infonnação no 26, datada do dia 27 do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miran
da FeiTeira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele 
serviço, a firma AGS, reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar 
de anonnal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório dos serviços em apreço e proceder ao 
pagamento da respetiva fatura no valor de 3 713,18 euros. 

------EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DIVERSAS 
NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório e fatura ll05670106234, dezembro/2014: Presente a 
infonnação no 27, datada do dia 24 do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miran
da FeiTeira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele 
serviço, a firmaAGS, reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar 
de anonnal, 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. 

------ EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DIVERSAS 
NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório e fatura n°5670106330, janeiro/2015: Presente a 
informação no 33, datada do dia 24 do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miran
da FeiTeira 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 anom1al, 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. 

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO- Relatório anual 2014: Presente a 
infom1ação no 31, datada do dia 02 do mês coiTente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miran
da Ferreira Pinto, concluindo que o relatório em análise respeita à compilação de todos os relatórios 
apresentados desde janeiro até dezembro do ano findo, que foram objeto de apreciação e aprovação 
da câmara municipal, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 
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------EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCE
LHO DE VIMIOSO- Relatório anual 2014: Presente a infonnação n° 30, datada de 25 do mês pas
sado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, concluindo que se trata da 
compilação de todos os relatórios apresentados desde janeiro até dezembro do ano findo , já objeto de 
apreciação e aprovação da câmara municipal, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

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 anual 2014: Presente a infom1ação no 28, datada de 25 do 
mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, concluindo que se tra
ta da compilação de todos os relatórios apresentados desde janeiro até dezembro do ano findo, já 
objeto de apreciação e aprovação pela câmara municipal, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------ }Jj!l)j'l)()~ 1)1! fi]>())'()--------------------------------------------------------------------------------------

------ CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOSELO: Presente um 
requerimento do centro em título, solicitando apoio financeiro para a época desportiva 2014/2015, foi 
deliberado por unanimidade conceder o apoio de 7500,00 euros, dividido em duas tranches. A pri
meira no valor de € 4000,00 a transferir a curto prazo, e a segunda no valor € 3500,00 a transferir 
posteriormente. 

------ Ll' CEN Cl'AM ENTO 1> 1! TÁXIS ------------------------------------------------------------------------

------Carlos Augusto Miguel Ferreira -fiverbamento da Licença de Táxi: Presente o pedido do 
requerente em epígrafe solicitando o averbamento, em seu nome, da Licença de Táxi n° 1/2012, do 
contingente da freguesia de Algoso, deste concelho, detida pelo senhor Augusto do Nascimento Gou
veia, foi deliberado por unanimidade autorizar o respetivo averbamento nos tennos da lei e regula
mento municipal em vigor. 

------ ClJNTRAT()~ EMJ>REG() l'N~ERÇÃ() 1)() l'.E.F.J>. - IN~TITUT() 1>1! EMPREG() E 

FlJRMAÇÃ() J>R()FJSSJONfiL ---------------------------------------------------------------------------------

------ Verónica Cristina l>ias Cordeiro e Ana Raquel Fernandes Bruçó: Presente a infmmação ref.3 
DDES/EEF/21, datada dia 27 do mês de fevereiro, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, 
infonnando que no âmbito da candidatura n° 826626, apresentada por esta câmara no IEFP de Bra
gança, foi aquela aprovada com o número de processo n. o 1 00/CEI+/14, respeitante às candidatas, 
Verónica Cristina Dias Cordeiro e Ana Raquel Fernandes Bruçó, para a área de animação cultural. 
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------ Infonna ainda que a celebração deste contrato se prevê para o período de 12 meses, assumindo 
esta câmara as obrigações de pagamentos de uma bolsa, do subsídio de alimentação, do subsídio de 
transporte, dos encargos com celebração de contrato de seguro de acidente de trabalho, no valor total 
de 4764,82 euros, solicitando neste âmbito autorização para a celebração dos respetivos contratos de 
trabalho e promoção dos diversos atos a estes inerentes. 

------ Face à informação em análise foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da aprova
ção desta candidatura, aceitar as candidatas e promover os procedimentos prévios inerentes à cele
bração dos respetivos contratos. 

------ ESTÁGIOS PR O FI S SI O NAI S ---------------------------------------------------------------------------

------Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro - Curso Profissional de Turismo Ambiental e 
Rural - Nível III - Estágios: Presente um fax do agrupamento de escolas em título solicitando a 
colaboração desta câmara no sentido de proporcionar a dois alunos do terceiro ano do Curso Profis
sional de Turismo Ambiental e Rural- Nível III, daquela escola, a frequência de um estagio de 60 
dias, a iniciar na segunda semana do próximo mês de abril, foi deliberado por unanimidade aceitar 
dois estagiários que tenham residência no concelho de Vimioso. 

------ OlJTROS ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ CICLONATUR, DESPORTOS, LDA. - Prova desportiva: Presente o pedido de autorização para 
a realização da prova desportiva denominada TRANSPORTUGAL GARMIN, a realizar nos dias I O a 17 
de maio do ano corrente, com passagem, no dia I O de maio, por algumas localidades do concelho, e 
analisada a informação administrativa n. 0 02/15, de 05 de Março, subscrita pela Coordenadora Técni
ca, Zita Martins Tecedor, foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável para realização da 
referida prova desp01iiva. 

------SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA--------------------------------------------------------

------Manuel Francisco Padrão dos Salltos- Pedido de pagamento em prestações defaturas refe
rentes ao fornecimento de água: Presente uma carta do munícipe em epígrafe, datada do dia 
23/02/2015, solicitando que lhe seja facultado o pagamento, em prestações, do consumo de água 
referentes aos meses de novembro e dezembro últimos, correspondentes à instalação no 2793, em seu 
nome, respeitante às faturas n°s 253I e 3009, dos valores de 850,03 euros cada, argumentando difi
culdades financeiras, foi analisada neste contexto a informação técnica ref no 29, de 25/02/2015, do 
Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, informando que, nos tennos do n° 5 artigo 40° -
sob a epígrafe - Tarifas e Taxas Devidas e Reduções - , do Regulamento de Águas, em vigor, a 
câmara poderá autorizar, caso a caso, o pagamento em prestações, até ao máximo de seis, alguma 
das tarifas da tabela, desde que os responsáveis pelas mesmas se encontrem em situação económica 
dificil devidamente comprovada e o seu montante seja superior a € 500,00. 
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------- Tendo em conta a argumentação do peticionário, os valores da dívida em causa e o disposto no 
regulamento de águas em vigor, foi deliberado autorizar, nos termos referidos daquele regulamento, 
autorizar o pagamento daquela dívida em seis prestações iguais. 

------- IV A - Taxa Aplicável ao Serviço Público de Remoção de Lixos: Presente a infonnação n° 
25/DAF, de 27/02/2015, do responsável, António Emílio Martins, infonnando que o artigo 25° do 
CIVA - Código do Imposto Sobre Valor Acrescentado - que isentava deste imposto os serviços em 
epígrafe, foi revogado pela Lei n° 82-D/2014, de 31112, suscitando-se dúvidas sobre a taxa agora a 
aplicar àqueles serviços, aditando os diversos esclarecimentos externos pedidos sobre o assunto, 
alguns dos quais remetem para a aplicabilidade da verba 2.22 da Lista I anexa ao CIV A, que tiibuta à 
taxa reduzida de 6% a prestação daqueles serviços, acrescentado que é, também, esta a taxa aplicada 
nos Municípios de Bragança, Miranda do Douro e Vinhais. 

------ Foi deliberado tomar conhecimento daquela alteração legislativa. 

------ PÓS ORDEM DO DIA: 

------ O Sr. Vereador Heleno da Costa Simões pediu a palavra para alertar para a situação que atual
mente se passa com as amas da Segurança Social. Problema que lhe foi comunicado por alguns pais 
de clianças que pretendiam entregar os seus filhos à guarda de uma ama, mas aos quais lhe foi comu
nicado não poderem em virtude das amas não podem receber mais crianças porque a segurança social 
não possui verba disponível para aquelas assumirem a guarda de mais crianças, embora existam 
vagas. 

------ Comentou que esta situação c1ia constrangimentos aos pais que não têm onde deixar as crian
ças, e que esta situação contraria os objetivos do incentivo à natalidade e aumento da população tão 
propalados pelo governo central. 

------ O Sr. Vereador Licínio esclareceu que, tendo já conhecimento dessa situação, contatou o res
ponsável da Segurança Social expondo a situação, tendo-lhe, então, sido explicado que, a Segurança 
Social, ao nível central, está a tentar desbloquear a situação no sentido de disponibilizar a verba 
necessária por fonna de poder contratar com as amas a guarda de mais crianças. 

------ Acrescentou o Sr. Vereador Heleno Simões que, ~e a Segurança Social não resolve a situação, a 
Câmara Municipal terá que agir no sentido de resolver localmente este problema. Refelindo que 
não faz sentido incentivar a natalidade e depois falhar no apoio às crianças e às fan1ílias, na disponi
bilização de amas e c1iação de creches. 

------ Sobre o assunto o Senhor Presidente disse que as creches e as amas são da responsabilidade da 
segurança social embora a câmara municipal tenha uma palavra a dizer e, nesse sentido, vai conta
tar com a Segurança Social para resolver este problema. Refeliu que existem vagas nas amas, o 
problema porém é meramente financeiro. 
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------VISITA DE SUA EXCELÊNCIA O PRIMEIRO MINISTRO: 

------ O Sr. Vereador Torrão Vaz congratulou-se com a forma em como foi recebido Sua Excelência 
o Primeiro Ministro, Pedro Paços Coelho, bem como a fonna como decorreu a sua visita e a apresen
tação do lançamento do concurso público do Projeto de Execução da Ponte Sobre o Rio Maçãs e 
Acessos, na Estrada ENIER 218, entre Vimioso e Carção. 

------Apresentou neste contexto aos senhores vereadores o Anúncio do Procedimento n° 1336/2015 
publicado no Diário da República, do dia 6 do mês em curso, dia em que teve lugar aquela visita, 
onde é publicado o lançamento do concurso público para a aquisição dos serviços de elaboração do 
projeto de execução para aquele empreendimento. 

------ O Sr. Presidente explicou que, embora a obra só esteja prevista iniciar em 2019, pretende-se 
antecipar a sua concretização até àquela data; ou seja que a obra esteja concluída até àquela data. 

------ Neste sentido, acrescentou que está garantido o financiamento e que já se encontra assumido o 
projeto por todas as entidades que devem pronunciar-se sobre o mesmo. 

------ Infonnou ainda que o investimento vai melhorar significativamente a acessibilidade a Bragança 
e aos concelhos limítrofes de Vimioso e que o custo já se encontra inscrito no Plano de Proximidade 
201512019 da empresa Estradas de Portugal, S.A., aprovado, apresentado em dezembro de 2014, con
templando a previsão específica de 20 milhões de euros para a execução daquele projeto. 

------Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião 
pelas onze horas e trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos tennos 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 patie final desta norma legal, vai tmnbém 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. 
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