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CÂMARA MUNICIPAL 

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

------Aos vinte e sete dias do mês janeiro do ano dois mil e quinze, pelas dez horas, na sala de reu
niões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge Fidalgo 
Martins, Heleno da Costa Simões, António Augusto Tonão 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 

------ AÇÃO JUDICIAL- PROCESSO COMUM CONTRA SANDRO CLÁUDIO BENTO ARADEIRAS 
- AÇÃO DE DESPEJO - Instalações do Mercado Municipal: 
------ Pelo Sr. Presidente foi presente a sentença proferida pelo Tribunal da Comarca de Bragança -
Inst. Local - Secção Cível- Jl, relativa ao processo no 4/ 14.6TBVMS, que esta Câmara Municipal 
moveu contra o seu inquilino Sandro Cláudio Bento Aradeiras, de que consta a seguinte decisão, que 
leu na integra. 

Citação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"- Pelo exposto, aderindo aos fundamentos de facto e de direito alegados pelo Autor, julgo total
mente procedente a presente acção e, consequentemente, decido: 

a) declarar resolvidos os contratos de anendamento discutidos nos autos; 
b) condenar o Réu a entregar, imediatamente, ao Autor os anendados, livres de pessoas 

e bens; 
c) condenar o Réu a pagar ao autor as quantias devidas a título de rendas relativas aos 

meses de Agosto de 2013 a Janeiro de 2014 com acréscimo de 50%, no valor global de € 
1.800,00, e das rendas vincendas com o acréscimo de 50% até à data da efetiva entrega dos 
anendados. 
Custas na sua totalidade a cargo do Réu (cfr. Artigos 527° do C.P.C. e 6° n° 1 do regulamento das 
Custas Processuais e tabela I -A anexa). "------------------------------------------------------------------

------ Esclareceu ainda o Sr. Presidente que sendo este o teor da decisão do tribunal, a sentença ainda 
não transitou em jugado, sendo apenas executória após decurso deste procedimento. 

------Foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 
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------REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL: 

------APROVAÇÃO DE MAPA DE RUÍDO, CARTA DE ZONAMENTO ACÚSTICO DO CONCELHO E 
MAPA DE CONFLITOS DE ACORDO COM O ZONAMENTO ACÚSTICO PROPOSTO PARA O 
MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Presente a infom1ação n° 27, da Técnica Superior, Sónia Maria, no âmbi
to da revisão do Plano Diretor Municipal, apresentando as cartas em epígrafe, propondo a sua apro
vação por esta câmara e posterior submissão à aprovação da comissão de acompanhamento de revi
são daquele plano, e após aprovação por parte desta ser submetida à aprovação da Assembleia Muni
cipal, foi deliberado, de acordo com aquela infonnação, aprovar os referidos documentos, submetê
los à aprovação da Comissão da Acompanhamento de Revisão do PDM e após esta aprovação sub
metê-los à aprovação pela Assembleia Municipal. 

------PROTOCOLOS 

------ INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA - Curso Técnico Superior Profissional em 
Condução de Obra: Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a minuta do protocolo de 
cooperação a celebrar com o Instituto Politécnico de Bragança que tem por objeto estabelecer as for
mas de cooperação para organização e implementação da fonnação em contexto de trabalho a desen
volver pelos alunos do curso técnico superior profissional em condução de obras ministrado naquele 
instituto. 

------Analisados os termos deste protocolo foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DAS DORES- Fornecimento de Refei
ções aos Alunos do Pré-Escolar de Argozelo: Pelo Sr. Presidente foi apresentado o protocolo em 
título que tem por objeto criar um sistema de colaboração que possibilite às crianças do Ensino Pré
escolar de Argozelo usufmir do serviço diário de refeições nos meses de janeiro a julho do ano 2015, 
obrigando-se o município assumir o pagamento das refeições da totalidade dos alunos, de valor unitá
rio de 3,00 euros. 

------Foi deliberado por unanimidade aprovar o referido protocolo. 

------ACORDOS DE COLABORAÇÃO: 

------ CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DAS DORES- Atividades Educativas e 
Atividades de Apoio à Família: Pelo Sr. Presidente foi apresentado o acordo de colaboração em títu
lo que tem por objeto a prestação, por parte desta Câmara Municipal, no âmbito da educação pré
escolar, de serviços no âmbito do atendimento à ctiança, proporcionando-lhe atividades educativas e 
atividades de apoio à família. 

------Foi deliberado por unanimidade aprovar o referido acordo de colaboração. 
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------ SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIMIOSO - Atividades Educativas e Atividades de 
Apoio à Família: Pelo Sr. Presidente foi apresentado o acordo de colaboração em título que tem por 
objeto a prestação por parte desta Câmara Municipal, no âmbito da educação pré-escolar, de serviços 
no âmbito do atendimento à criança, proporcionando-lhe atividades educativas e atividades de apoio 
à família. 

------ Foi deliberado por unanimidade aprovar o referido acordo de colaboração. 

------ ~JjrlJA ~rilJ FIJ\TAJ\T<7EI~ --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 448 862,86 euros. 

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

------ MODIFICAÇÃO No 01 -ALTERAÇÃO N° 01: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 25 200,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------MODIFICAÇÃO N° 01 -ALTERAÇÃO N° 01: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 40 700,00 euros, correspondendo 33 500,00 euros a despesas conentes e 
7000,00 euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ATUALIZAÇÃO EM 2015 DE VALORES DE TAXAS E/OU PREÇOS E LICENÇAS- REGU
LAMENTOS MUNICIPAIS: Presente a informação n° 06/DAF, datada de 16 do mês em curso, do 
responsável, António Emílio Martins, infonnando, na sequência da sua informação n° 061/DF, de 1 O 
de outubro de 2014 da Divisão Financeira e das deliberações da Câmara Municipal de 21 de outubro 
do ano anterior e da Assembleia Municipal, de 12 de dezembro do mesmo ano, a Taxa de Variação 
Média Anual de Preços no Consumidos referente ao ano de 2014 foi de menos 0,3%, e que, toman
do como referência esta taxa negativa e as deliberações dos órgãos deste município, atrás referidos, 
que autorizam a atualização das taxas e/ou preços e licenças na percentagem que viesse a ser definida 
e publicada, sendo esta definida negativa, na percentagem referida, e sendo a p1imeira vez que tal 
acontece, não sabem os serviços competentes desta câmara municipal se devem ou não atualizar 
aquelas taxas, preços e licenças, de acordo com aquela taxa negativa. 

------ Ponderada a informação analisada e considerando a situação de, pela primeira vez, se verificar 
uma Taxa de Variação Média Anual de Preços no Consumidos negativa, sendo contudo de percenta
gem pouco significativa, foi deliberado por unanimidade não proceder à atualização das taxas e/ou 
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preços e licenças na percentagem referida, no ano em curso, mantendo os valores daquelas que vigo
raram durante o ano de 2014. 

------ Considerando que o assunto foi objeto de deliberação do órgão deliberativo do município, em 
sessão de 12 de dezembro de 2014, foi deliberado submeter, novamente, o assunto à apreciação 
daquele órgão. 

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

------AUTOS DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES: 

------ BENEFIACIAÇÃO DA ANTIGA E. N. VIMIOSO-CAÇARELHOS- ESTRADA DA PONTE DO 
CABO- Liberação de Cauções- Decreto-Lei ll 0 190/2012: Presente o auto de vistoria, da respetiva 
comissão, datado do dia quinze do mês em curso, referente à liberação parcial das cauções da obra 
em título, o qual conclui que deconeu um ano após a receção provisória daquela obra, conferindo, 
nos termos do artigo 3° do Decreto-Lei n° 190/2012, de 22/08, direito à liberação de 30% da caução 
total da obra, foi deliberado por unanimidade, aprovar o auto em apreço e proceder à liberação par
cial da referida caução conespondente a 30%. 

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

------SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Fatura n° 2014/451, referen
te ao mês de dezembro de 2014, no valor de 24 841,82 euros: Analisada a infom1ação n° 016, 
datada do dia quinze 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 anuamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualiza
dos pela Associação de Municípios da TeiTa Fria do Nordeste Transmontano à finna Resíduos do 
Nordeste, EIM, reportando a forma de prestação destes serviços respeitantes ao período faturado, as 
diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente executados e os contabilizados na fatura apre
sentada, e que se traduzem numa discrepância da faturação, para mais, nos seguintes itens: 

1- Remoção de R. S. V. CM Vimioso- 229,16 euros; 
6- Lavagem de Arruamentos- 782,50 euros, 

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

------ EDIFICA ÇA~ O E URBANIZAÇÃO -----------------------------------------------------------------------

------ No âmbito do Regime Jurídico de Edificação e Urbanização Edificação e Urbanização o Senhor 
Presidente deu conhecimento que deferiu a seguinte comunicação prévia: 

- Dstelecom Norte, S.A. - Comunicação prévia para execução da obra - Construção de 
Infraestruturas de Telecomunicações em Fibra Ótica - Ligação às Instalações da Caixa Geral de 
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Depósitos em Vimioso- que, de acordo com o artigo 12° do Decreto-Lei n° 258/2009, esta operaça 
fica sujeita ao pagamento da taxa nele prevista. 

-------No mesmo âmbito, informou ainda que defetiu o procedimento de averbamento de processo de 
obra n° 26/2009 - em nome da firma: 

- Autentisereia - Transformação de Carnes Salsicharia e Enchidos Tradicionais, Lda., 
inicialmente licenciado em nome de Helena da Ascensão Afonso Cordeiro Martins, que foi objeto 
do primeiro averbamento em nome de Carlos José Gonçalves Martins. 

------ PEDIDO DE CERTIDÃO DE LOCALIZAÇA-0 DE PRÉDIO: 

------ Junta de Freguesia de Vimioso: Presente um pedido da entidade em título, solicitando que se 
certifique que o terreno, de que é proprietária, identificado em planta, sito às Eiras da Portela, a con
frontar do norte com Rua da Pmtela, do sul com Rua das Eiras da P01tela e a nascente com Rua dos 
Queiredos, omisso na Matriz Predial Urbana da Freguesia Vimioso, está situado em zona urbana e 
tem capacidade para construção. Analisada, no âmbito do pedido, a infom1ação do Técnico Superior, 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, na qual se conclui, após ter sido compulsado o P.D.M., que aquele 
terreno se velifica estar classificado na Planta de Ordenamento n° I como Espaços Urbanos, ou seja 
dentro do perímetro urbano de Vimioso, como definido no artigo 32° do Regulamento do P.D.M. e 
como tal dentro da zona urbana de Vimioso, juntando extrato da P.O. n° I, referindo ainda que se 
trata de um terreno livre de construções, sendo-lhe aplicável o disposto no artigo 35° do Regulamento 
do P.D.M., o que implica a aplicação direta dos índices estabelecidos para as operações de P.U., 
P.P. ou Loteamentos a que respeitam os índices de construção e o regime de edificabilidade previs
tos no artigo 36° do mesmo regulamento, nonnas que transcreve. 

------ Em face do expresso na infonnação analisada foi deliberado por unanimidade certificar em con
formidade com o teor desta. 

------PEDIDO DE CERTIDÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUAS: 

------ Sandra Patrícia Meirinho da Costa e Carlos Manuel Meirinho Martins: Presente um pedido 
dos munícipes em epígrafe, solicitando que se certifique que a Avenida de Alcanices, onde possuem 
a sua casa de habitação, era antigamente designada por Estrada Nova. Analisada neste contexto, a 
informação n° 26, datada do dia 26 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira 
Pinto, concluindo que efetivamente a Avenida de Alcanices inclui válios troços da E.N. 218, entres 
estes a variante a Vimioso, que popularmente era conhecido como Estrada Nova e se prolongava 
desde o cruzamento com a E.N. 219 e o atual jardim no prolongamento da Rua dos Baneiros, foi 
deliberado certificar em conformidade. 

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

------ Albino Preto Rodrigues e Luís Alberto Preto Rodrigues: Presente a informação n° 20, datada 
do dia 19/0112015, do Técnico Superior, Manuel Miranda Fe1reira Pinto, analisando um pedido de 
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constituição de compropriedade, a constituir sobre o prédio inscrito na Matriz Predial Rústica da 
União das Freguesias de Caçarelhos e Angueira, deste concelho, sob o artigo 1889, sito no lugar 
designado Barbela, na localidade de Caçarelhos, requelido pelos efetivos comproprietários em título, 
infonnação 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 tennos 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 o prédio em questão se situa algo distante do aglomerado 
urbano da localidade de Caçarelhos, não sendo servido de acesso pavimentado nem de qualquer 
infraestrutura básica, não sendo, em princípio, terreno favorável à construção, nem tendo a constitui
ção de compropriedade em apreço como objetivo fazer qualquer edificação. Segundo os interessados, 
esclarece, a compropriedade já se estabeleceu aquando do inventário de menores dos mesmos por 
morte de sua mãe, como, de facto, consta da certidão emitida pela Repartição de Finanças de 
Vimioso. 

------Ponderado o teor da infmmação, 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 o prédio em causa. 

------J>l?l>fl>()S 1>1? AJ>()J() --------------------------------------------------------------------------------------

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

--- 1 - Ensino superior - Presentes os pedidos de apoio formulados nos termos do Regulamento 
Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, pelos estudantes do 
ensino superior: 

- Rui Filipe Ferreira de Quina, aluno do 1 o ano do Curso de A1ie e Design, do Instituto Poli
técnico de Bragança; 

-Ana Sofia Cheio Bartolomeu, aluna do 2.0 ano do curso Economia da Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro, 

foi deliberado por unanimidade, confonne informações sociais respetivas, nos termos do n° 3 do 
artigo 3° do Capítulo II do referido regulamento, conceder apoio para pagamento das propinas, a par
tir desta data, a pagar diretamente aos respetivos estabelecimentos de ensino. 

------ () UTR ()S J> 1?1> fl)()S 1> 1? AJ>() I() ------------------------------------------------------------------------

------ÁGUIA FUTEBOL CLUB DE VIMIOSO -Apoio Financeiro: Presente o pedido de apoio deste 
clube solicitado no âmbito do subsídio anual que esta câmara deliberou atribuir para a época, foi 
deliberado por unanimidade conceder a verba solicitada assim: 10 000,00 euros em janeiro e 
12 000,00 euros no mês de fevereiro. 
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------ IX CONCURSO - DESFILE DE CARNAVAL INTERGERACIONAL - 2015: Presente a infor
mação n.0 06/ 15, datada do dia dezanove de j aneiro, da Técnica Superior, Ana Falcão, infonnando 
que se vai realizar o IX Collcurso/Des.file de Carnaval Intergeracional- 2015, envolvendo a Câma
ra Municipal de Vimioso, Agrupamento Vertical de Escolas e Instituições Particulares de Solidarie
dade Social do Concelho de Vimioso, a realizar no dia treze de fevereiro, propondo, assim, atribuir 
os seguintes prémios de paJiicipação aos participantes: 

- Ensino Pré-escolar, 1" Ciclo, 2" Ciclo e 3" Ciclo - Prémio para os vencedores em material 
escolar; 

-Prémio de participação para todos os alunos; 
-lnstituiçtio I Lar participante - 1000,00 euros para cada Instituição I Lar participante; 
- Oferta de lanche/convívio. 

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

X EDIÇÃO DO CONCURSO "OS AMIGOS DA FLORESTA": Presente a infonnação n.0 

01/2015, datada do dia dezanove do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Gonçalo Alves, 
no âmbito da realização da 1 o. a edição do concurso "Os Am;gos da Floresta", organizado em colabo
ração com as escolas do concelho, na qual apresenta o mapa de classificação e os prémios a atribuir. 
----- Considerando a componente educativa e cultural da referida atividade, foi deliberado por una
nimidade aprová-la e atribuir os prémios propostos. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encetTada 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 parte final desta nonna legal, vai também ser assinada por todos os 
presentes. 

------ 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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