
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

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

------ Aos sete dias do mês de abril do ano dois mil e catorze, pelas catorze horas e dez minutos, na 
sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António 
Jorge Fidalgo Ma1iins, Heleno da Costa Simões, António Augusto Torrão Vaz e Licínio Ramos Mar
tins, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo compare
cido o senhor Vereador Paulo José Fernandes Lopes, que justificou a sua ausência por motivos pes
soais, falta que foi justificada pelo Sr. Presidente da Câmara, comigo, António Alberto Lopes Coelho, 
Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião referida. 

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

------ ORDEM DO DIA 

------DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DA S CONTAS 2013--------------------------------------

------Foram presentes os documentos de prestação de constas do ano de 2013, tendo neste contexto o 
senhor Presidente da Câmara feito a seguinte análise: 

__ " Análise económico-financeira 

Resulta da presente análise económico-financeira: 
- Diminuição do passivo; 
-Aumento dos fundos próprios; 
-Aumento das amortizações; 
- Equilíbriofinanceiro do Município; 
-O ativo circulante apresenta- se suficiente para .financiar integralmente o passivo circulante; 
- O total das disponibilidades assegura a cobertura integral das re5ponsabilídades de curto 

prazo; 
- O município cumpre o princípio orçamental de equilíbrio uma vez que a despesa corrente se 

encontra coberta pela receita corrente; 
- Cumprimento da legislação aplicável quanto aos limites de endividamento líquido e de médio 

e longo prazo. 

Resulta do relatório de gestão 2013 que, apesar da autonomia administrativa e financeira de 
que as autarquias dispõem, esta autonomia é relativa no contexto atual, devido à situação de crise 
que se reflete na diminuição dos recurso .financeiros e a restrições colocadas por via legislativa. 
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A conjuntura atual condiciona a ação do executivo. o que impõe particular atenção ao 
equilibrio das contas e à política social. 

O bem estar das populações e a implementação das melhores opções para concretizar 
tal desiderato é a preocupação do executivo. 

Em concreto resulta do relatório de gestão: 

RECEITA: 

-Redução das receitas face ao ano de 20I 2 - pág. 9; 
- Foram as receitas de capital que contribuíram para esta diminuição; 
- Como é sabido o valor das receitas próprias traduz um reduzido índice de autonomia 

financeira (I 3, 77%) pág. I O; 
-Supremacia da venda de bens e serviços, no cômputo das receitas próprias (3 7, 92%), 

seguido dos impostos diretos que representam 34,92% de receitas próprias (pag.I I); 
-Evolução positiva dos impostos diretos (90.5I%). 

DESPESA: 

- Supremacia das de::,pesas correntes - despesas com pessoal e aquisição de bens e ser
viços correntes - (pag. I 5); 

-Decréscimo da de::,pesaface a 2012 (1 I,55%); 
-Aumento das tran~ferências correntes (pág. I 7). 

EXECUÇAO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

-O grau de execução do plano plurianual de investimentosfoi de 49,4I%. 

- Principais obras: 
-Beneficiação da Escola EB 2,3; 
. Termas da Terronha; 
-Requalificações Urbanísticas e Arruamentos Diversos (ex; Pinelo, Vale de Pena, 
Caçarelhos, Mate/a); 

- Construção de regadios; 
-Centro Interpretativo das Minas de Argozelo; 
-Beneficiação da Estrada Vimioso- Caçarelhos (Ponte do Cabo); 
-Construção do recinto da feira do gado. 

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS 
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Apesar da diminuição das receitas, as instituições sem fins lucrativos continuaram a ser 
apoiadas (A HB V Vimioso. Cubes de Futebol, Raça Mirandesa. OP P Palaçoulo. Centro de Gestão 
Agrícola, Centro Sócio Cultural, Furões, etc.). 

DÍVIDA DO MUNICÍPIO 

-Diminuição da dívida do município; 
-Pagamento atempado a fornecedores e empreiteiros; 
- Reforço da área social: 
- Cumprimento dos limites de endividamento. "- ---------- ------

------ Feita a análise dos documentos em apreço e postos à votação foi deliberado por unanimidade 
aprová-los e submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal. 

------ ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA I DEZEMBRO 2013: Presente a Análise Económico
Financeira, referente a dezembro 2013, das contas do município apresentada pela Sociedade de Revi
sores Oficiais de Contas, Fátima Pereira & Carlos Duarte, em cumprimento do disposto na alínea d) 
do n° 3 do a1tigos 48° da Lei n° 212007, de 15101 , à data de 31 de dezembro de 2012, foi deliberado 
por unanimidade tomar conhecimento desta e remetê-la à Assembleia Municipal para apreciação e 
aprovação. 

------ CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS: Presente a Certificação Legal de Contas do Município, 
reportada ao mês de dezembro de 2013, apresentada pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 
Fátima Pereira & Carlos Duarte, que conclui, que, com exceção dos efeitos dos ajustamentos que 
poderiam revelar-se necessários caso não existisse a limitação resultante do facto da contabilidade de 
custos se encontrar em implementação, as demonstrações financeira apresentam de forma verdadeira 
e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do município, a trin
ta de dezembro de 2013, o resultado das suas operações e os fluxo da caixa no exercício findo naque
la data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 

------Analisado o documento apresentado, foi deliberado por unanimidade remetê-lo para apreciação 
e aprovação da Assembleia Municipal nos termos do artigo 4 7° da Lei das Finanças Locais. 

-----PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014: 

------ MODIFICAÇÃO N° 7- REVISÃO N° 1: Presente a modificação I revisão em epígrafe, no valor 
total de 1 081 200,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação da 
Assembleia Municipal. 

------MODIFICAÇÃO N° 9- ALTERAÇÃO N° 7: Presente a modificação I alteração em epígrafe, no 
valor total de 202 800,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação 
da Assembleia Mw1icipal. 
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------ ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014: 

------MODIFICAÇÃO No 7- REVISÃO N" 1 AO ORÇAMENTO DA RECEITA: Presente a modifi
cação I revisão em epígrafe, relativa à classificação económica 090106 - Administração Pública -
Administração Local - Continente, apresentando uma diminuição/anulação no valor de 10 000,00 
euros e uma inscrição/reforço no valor total de 1 091 200,00 euros, conespondendo 1 081 200, 00 
euros à classificação económica- 100307- Estado - Participação Comunitária em Projetas Cofinan
ciados e 1 O 000,00 euros à classificação económica 100501 - Administração Local - Continente, foi 
deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

-----MODIFICAÇÃO No 8- REVISÃO No 2 AO ORÇAMENTO DA RECEITA- Utilização do Saldo 
da Gerência de 2013: Presente a informação n.0 023/DF, datada do dia quatro de abril corrente, rela
tiva à utilização do saldo da gerência referente ao ano 2013, referindo que se torna necessário proce
der à realização de uma revisão, no valor de 844 751,91 euros, ao orçamento da receita para o ano 
2014. 

------Neste contexto, foi presente a modificação/revisão em epígrafe, daquele valor de 844 751 ,91 
euros. Foi deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

------ MODIFICAÇÃO No 7 - REVISÃO N° 1 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a modifi
cação I revisão em epígrafe, no valor de 1 081 200, 00 euros, correspondendo a despesa de capital, 
foi deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

------MODIFICAÇÃO W 9 -ALTERAÇÃO No 5 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a modi
ficação/alteração em epígrafe no valor total de 218 300,00 euros, correspondendo 27 500,00 euros a 
despesas conentes e 190 800,00 euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová
la e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do pas
sado dia quatro do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor 
de 1 096 020,93 euros. 

------ LCPA- AUMENTO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Analisada a informação no 
026, data do dia quatro do mês em curso, da responsável, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, pro
pondo, nos termos do artigo 4° âmbito da LCPA e no 2 do artigo 6° do Decreto-Lei n° 127/2012, de 
21 de junho, um aumento temporário dos fundos disponíveis, originado pela comparticipação finan
ceira aprovada e já contratualizada pelo Programa Operacional Regional do Norte (O.N. 2) para a 
execução da obra- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso - Portas de Serapicos I 
Edifício de Serviços do Centro de Receção e Interpretação-, tendo em conta: 

- que o município celebrou com a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional 
do Norte (O.N.2) o contrato de financiamento para a execução da referida empreitada; 
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-que, neste contrato se prevê uma compat1icipação financeira na ordem dos 85% do inve '
mento até ao montante máximo de 204 326,00 euros; 

-que a adjudicação desta obra, do valor 111 303,13 euros mais IV A, foi hoje decidida neste 
órgão; 

- que, relativamente a esta despesa, se assume, com a referida adjudicação, o respetivo com
compromisso. 

------ Ponderados o teor da infonnação em apreço e os fatos relatados foi deliberado por unanimidade 
autorizar o referido aumento temporário dos fundos disponíveis nos termos propostos. 

------EMPRESA MUNI CIPAL- VIMIOSO 2003----------------------------------------------------

------RELATÓRIO DE GESTÃO E CERTIFICA ÇÃO LEGAL DE CONTAS EXERCÍCIO 2013: Pre
sentes os documentos referidos, da Empresa Municipal, Vimioso 2003, referindo-se, neste último, em 
introdução, que examinadas as demonstrações financeiras da responsabilidade do Conselho de 
Administração, da "Vimioso 2003 - Atividades Artesanais e Turísticas de Vimioso, E. M. '' que com
preendem o Balanço em trinta e um de dezembro de 2013 (que evidencia um total de balanço de 
130 120,45 e uros; um total do capital próprio de 41 906,67 euros que inclui um resultado liquido 
negativo de 32 307,3 1 euros), a Demonstração de Alterações no capital próprio, a Demonstração dos 
Resultados por naturezas e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo e o correspondente 
Anexo. 

------Neste contexto emite-se a opinião que as referidas demonstrações financeiras apresentam, de 
forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira 
da Empresa Municipal Vimioso 2003, em 31112/2013, o resultado das suas operações e os fltLxos de 
caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmen
te aceites em Portugal, chamando a atenção para o facto da empresa ter alterado, no presente exercí
cio, a política de reconhecimento e mensuração das Prestações de Serviços, não expressando contudo 
os montantes apresentados para efeitos comprovativos (Período de 20 12), pelo que a comparabilidade 
está afetada, concretamente ao nível das rubricas "Prestações de Serviços" e "Subsídios à Explora
ção". 

------ RELATÓRIO DO PARECER DO FISCAL ÚNICO: Presente no mesmo contexto o relatório em 
título, apresentado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Fátima Pereira & Carlos Duarte, 
na qualidade de fiscal único da Empresa Municipal "Vimioso 2003 - Atividades Artesanais e Turísti
cas de Vimioso, E.M." relativo às contas 2013, que refere que, dado cumprimento ao disposto nos 
artigos 420° e 421 o do Código das Sociedades Comerciais foi-lhe permitido concluir que: 

- a Contabilidade, as Contas e o Relatório de Gestão satisfazem as disposições legais e 
estatutárias e refletem a atividade desenvolvida e a situação da sociedade; 

- os atos da Administração, que são do seu conhecimento, salvaguardam o cumprimento da 
lei e do contrato da sociedade. 

------ Conclui nesta conformidade tendo em conta as ações realizadas e o teor da Certificação Legal 
das Contas analisado, são de parecer que: 
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A - Se aprove o Relatório de Gestão e as Contas do exercício d e 2013, apresentadas pelo 
Conselho de Administração; 

B - Se aprove a proposta de aplicação de resultados, contida no Relatório de Gestão apresenta
da pelo Conselho de Administração; 

C - Se proceda à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade e dela se 
tirem as conclusões referidas no at1igo 451.0 do Código das Sociedades Comerciais. 

------ Ponderado este relatório, foi deliberado, em sua concordância, aprovar por unm1imidade os 
documentos que nele se propõe a aprovação e remetê-los à apreciação e aprovação pela Assembleia 
Municipal. 

INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL: Presente a informação n° 022/DF, de 
04/04/2013 do responsável, António Emílio Martins, apresentada no âmbito da alínea i), do n° 1 do 
artigo 33° da Lei n° 75/2013, relativa ao assunto em título, anexando o Mapa do Ativo Bruto que 
inclui os bens registados com referência aos anos de 1994 a 2013 e os totais gerais por classificação 
patrimonial dos Mapas Gerais de Bens - com Aquisição e Localização, confonnes à Portaria n° 
67112000, de 17/04, referindo que, a 31 de dezembro do ano 2013, o valor patrimonial dos bens 
registado ascendia a 33 938 834,57 euros, foi deliberado aprovar o inventário em apreço e, nos ter
mos da nonna referida, submetê-lo à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

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

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO - PORTAS DE 
SERAPICOS I EDIFÍCIO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE RECEÇÃO E INTERPRETAÇÃO: Pelo senhor Pre
sidente foi exposta a situação do processo em epígrafe, esclarecendo que, em reunião ordinária do 
dia 1 O de setembro de 2012, foi deliberado adiar a adjudicação da empreitada em título tendo, então, 
sido considerado o facto do projeto desta obra ter sido objeto de candidatura a programa comunitário 
que se encontrava, naquela data, com financiatnentos suspensos por motivos por reestruturação dos 
mesmo, pela administração central. Facto que, então, não permitiu a esta câmara decidir sobre a 
adjudicação desta obra. 

------Neste contexto foi notificado o conconente classificado em primeiro lugar no sentido de manter 
a sua proposta até à decisão de aprovação da candidatura da obra, o que veio efetivamente a ocorrer. 

------ No passado dia vinte e cinco do mês de março, findo, veio, finalmente, esta câmara a ser notifi
cada, pelo Progratna Operacional Regional do Norte (ON.2), da aprovação daquela candidatura e, 
neste sentido, veio a ser celebrado o respetivo de contrato de financiamento datado de dezanove do 
mesmo mês. 

------ Considerando, agora, estar garantido o financiamento da obra e cumprida a condição que con
dicionou esta câmara ao adiatnento da adjudicação, o Senhor Presidente da Câmara propôs que se 
proceda à adjudicação ao classificado em primeiro lugar no concurso da obra, a fitma Fernando 
Alberto Marujo & Filho, Lda, de acordo com a sua proposta do valor de 111 303,13 euros. 

Reunião Ordinária de 07 - 04- 2014 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

------ Face ao exposto pelo senhor Presidente da Câmara, foi deliberado por unanimidade proced 
adjudicação da obra à firma referida. 

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

--Centro Interpretativo das Minas de A rgozelo - Auto de medição n.0 5 de trabalhos normais, 
datado de 04/04/2014, no valor de 18 051 ,34 euros; 

--Reconversão de Imóveis no Concelho- Obras de Beneficiação na casa 36 do Bairro dos 
Barreiros, em Vimioso- Auto de medição n.0 1 de trabalhos nom1ais, datado de 02/04/2014, no valor 
de 16 512,43 euros; 

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso- Portas de Serapicos I Edifí
cio de Receção e Encaminhamento - Auto de medição n.0 4 de trabalhos normais, datado de 
05/04/2014, no valor de 18 029,74 euros; 

-- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e A ventura de Vimioso - Porta da Terra Fria- Auto 
de medição n.0 2 de trabalhos normais, datado de 04/04/2014, no valor de 6 629,89 euros; 

-- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso - Complexo do Burro 
Mirandês- Auto de medição n.0 2 de trabalhos normais, datado de 05404/2014, no valor de 6 055,35 
euros, foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

------A Q VISI ÇÃ O DE BENS E SER VIÇOS ---------------------------------------------------------------

-----PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESTA
ÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E A ELAS 
ASSOCIADAS, DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO- (3 ETAR'S CLÁSSICAS, 25 ETAR'S COMPAC
TAS E 14 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS)- Concurso público internacional- Esclarecimentos: Pre
sente a ata do júri de acompanhamento do procedimento em título, relativa à análise do pedido dos 
esclarecimentos solicitados pelas fi tmas: Ecofirma - Gestão de Ambiente, S.A.; Luságua; Sisaqua, 
potenciais concorrentes ao concurso em título, na qual se prestam os esclarecimentos devidos, foi 
deliberado por unanimidade aprovar os esclarecimentos nela expressos, notificar as referidas firmas 
destes esclarecimentos e disponibilizá-los na platafmma VortalGOV. 

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

-----EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESI
DUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao mês de feverei
ro/2014 e fatura D

0 5670105027: Analisada a informação técnica n° 45/2014, datada do dia 02 do 
mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório 
de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a finna A. G.S. , reportando que o 
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serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a referir de anormal, fo i deliberado por unani
midade aprovar o relatório em apreço e proceder ao pagamento de referida fatura do valor de 
16 162,05 euros. 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração do mês de 
janeiro 2014 e fatura D

0 5670104876 no valor de 15 197,38 euros: Presente a informação no 24, 
datada do dia 13 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao 
relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma AGS. reportan
do que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado 
por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura. 

------ EDIFICAÇÃO E V RBAN1ZA ÇÃ O ----------------------------------------------------------------------

------ CE~JriDl5E~ ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ ALGOZEITE, LDA: Presente a informação n° 95, datada de 04/04/201 , do Técnico Superior, 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao pedido de certidão de idade do prédio registado sob o 
artigo 912 da matriz predial urbana da União das Freguesia de Algoso e Campo de Víboras e Uva, 
propriedade da firma em título, infom1ação que conclui que, verificado o processo se constata que, 
em 06/09/1990, foi registado, nesta câmara, em nome daquela firma, um projeto para construção de 
um arm azém destinado a lagar de azeite que veio a ser aprovado e licenciado em 30/01/1991, pelo 
alvará de construção n° 14. 

------ Posterimm ente, em 12/012/1991, veio a ser requerido licenciamento industrial, que obteve 
aprovação em 20/12/1991. 

------ Conclui a informação em apreço que, efetivamente, o armazém / lagar em questão, tenha sido 
erguido no ano de 1991. 

------Face ao expresso na informação analisada foi deliberado certificar em confonnidade. 

------ A Q V 1~1 ÇÃ O DE BEN~ ---------------------------------------------------------------------------------

------ AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS RÚSTICOS: Pelo senhor Presidente da Câmara foi infmmado que 
no âmbito da implantação do Parque Ibérico de Natureza, Turismo e A ventura de Vimioso, há 
necessidade de adquirir vários prédios onde se prevê instalar algumas valências projetadas para aque
le parque. 

------ Neste sentido esclareceu que foi , agora, possível negociar com a proprietária os prédios rústicos 
a seguir referidos, pelos respetivos preços: 

- Artigo matricial 5315- cultura de centeio com a área de 0,61 O ha, 6500,00 euros; 
- Artigo matricial 5271 - cultura de centeio com a área de 0,900 ha, 8000,00 euros; 

Reunião Ordinária de 07 - 0'4 - 2014 



--.......1~ Fl.09 

l1'r ~{L~ , r! 
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO ~ l~ 

-Artigo matricial 5247- cultura de centeio com a área de 0,230 ha, 500,00 euros, 
todos sitos no lugar do Caneiro da União das Freguesias de Vale de Frades e A velanoso, inscritos em 
nome de Maria do Carmo Paiva Couceiro Calaínho de Azevedo Teixeira Duarte. 

------ Foi deliberado por unanimidade adquirir os referidos prédios pelos respetivos preços e para o 
tim referido. 

------INSALUBRIDADE NA LOCALIDADE DE MA TELA -Maria Helena lzeda Pires Domingues: 
Presente ao auto de vistoria, datado do dia vinte e quatro do mês de março do ano em curso, relativo 
à vistoria efetuada às instalações da exploração de bovinos, sitas na localidade de Matela, proprieda
de da senhora Maria Helena Izeda Pires Domingues, vistoria originada em denúncia apresentada pelo 
senhor José do Nascimento Monteiro Tonão, sobre insalubridade causada pelas más condições de 
higiene existentes no local, junto à sua habitação, auto que conclui que, relativamente à vistoria efe
tuada ao local em 17 de junho de 2013, se verifica o incumprimento por parte da reclamada no que 
se refere às medidas impostas anterionnente, para o que recomendava especificamente: 

- limpeza regular das instalações; 
-evitar acumulação de estrumes no exterior; 
- em épocas favoráveis ao aparecimento de insetos, os donos dos animais devem providenciar a 

desinsetização quer dos animais quer do alojamento com alguma periodicidade. 

------ Refere-se no auto em apreço que, à data, se verifica grande quantidade de estrume acumulado, 
no interior do estábulo e zona exterior do mesmo, provocando maus cheiros. Verificando-se no está
bulo a existência de bovinos em muito mau estado morfológico, mal alojados com estrume acumula
do em grande quantidade, em incumprimento das elementares regra de higiene e bem estar animal, 
tal como já tinha sido constatado a 25/02/2014, em vistoria conjunta da Divisão de Alimentação e 
Veterinária de Bragança, Médico Veterinário Municipal de Vimioso e o Presidente da Junta de Fre
guesia de Matela. 

------Refere neste contexto que, nos termos do at1igo 115° do ROEU, as instalação de alojamento de 
animais só poderão ser consentidas nas áreas habitadas e suas imediações quando construídas e 
exploradas em condições de não originarem, direta ou indiretamente, qualquer prej uízo para a salu
bridade e conforto das habitações. 

------ Conclui o auto em apreço no sentido que deverá, mais uma vez, ser notificada a proprietária 
para, urgentemente, tomar as seguintes medidas: 

-respeitar as regras de saúde e bem estar animal, assegurando uma caneta alimentação e abe
beramento dos animais e fazer a remoção dos estrumes do estábulo atempadamente; 

- proceder à remoção do estrume bem como desinsetizar e desinfetar os espaços exteriores do 
estábulo que confina com uma casa de habitação de modo a deixar de construir perigo para a 
saúde pública. 

------ Propõe-se, assim, que, tratando-se de uma situação que se vem repetindo há vários anos e que, 
em consequência dos vários autos e propostas, as respetivas recomendações, sempre foram ignoradas 
pela proprietária, seja, a esta, concedido um prazo curto para a resolução deste grave problema e, 
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caso este se mantenha, deverá ser proibida de utilizar o espaço como alojamento de animais, como 
previsto no artigo 115° do RGEU. 

------ No mesmo sentido propõe que seja notificada a proprietária, que o desrespeito das medidas 
impostas constitui crime de desobediência punível nos te1mos do mtigo 348° do Código Penal, com a 
inerente pmticipação ao Ministério Público. 

------Face ao exposto no auto em apreço, foi deliberado por unanimidade notificar, via correio regis
tado com aviso de receção, a proprietária da exploração objeto de vistoria, a senhora Maria Helena 
Izeda Pires Domingues, das recomendações referidas, concedendo-lhe o prazo de vinte dias para 
cumprimentos das medidas propostas no auto em apreço e resolução dos problemas relatados, sob 
pena de, não cumprindo, ser proibida de utilizar o espaço como alojamento de animais, confom1e 
previsto no artigo 115° do RGEU, e do facto do desrespeito destas medidas constituir crime de deso
bediência, punível nos termos do artigo 348° do Código Penal. 

------CONTRATOS ESTÁGIOS EMPREGO DO I.F.P.- INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

JOROFISSIONA~ --------------------------------------------------------------------------------------------------

------Medida Estágios Emprego I Área de engenharia do ambiente - (Portaria n° 204-B/2013): 
Foi presente a informação n° DDES/EEF/09, datada dia 19 do mês findo, da Assistente Técnica, 
Natalina Neves Pires, infom1ando que foi aprovada a candidatura no 598696 apresentada no IFP de 
Bragança, tendo esta sido aprovada no âmbito da Portaria n° 204-B/2013, com o número de processo 
0057/EE/14, respeitante ao candidato Paulo Ricardo Martins Pais. 

------A celebração deste contrato é pelo período de 12 meses, assumindo esta câmm·a as obrigações 
de pagamento de bolsa individual de estágio do valor de 691,71 euros mensais, o subsídio de alimen
tação de valor diário de 4,27 euros e a celebração de contrato de seguro de acidentes de trabalho; 
encargos comparticipáveis em 80% pelo IEFP no valor total anual correspondente de 7873,80 euros, 
sendo encargo do município o valor correspondente a 20% - 1660,11 euros. 

------ Face à informação em análise foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da aprova
ção desta candidatura, aceitar o estagiário, assumir os encargos respeitantes a esta câmara e promo
ver os respetivos procedimentos prévios inerentes à celebração do contrato com o referido estagiário. 

------ PR O TOCO LOS ESTÁ GJ OS -----------------------------------------------------------------------------

------ IPB- ESCOLA DE TECNOLOGIA E DE GESTÃO- Tecnologia dos Processos Químicos: 
Presente o protocolo de estágio em título vindo na sequência de aceitação, por esta câmara, em deli
beração anterior foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------ IPB- ESCOLA DE TECNOLOGIA E DE GESTÃO- Estágios -Acordo de formação I Tecno
logia dos Processos Químicos: Pelo Senhor Vice-presidente, António Augusto Torrão Vaz, foi apre
sentado o acordo em título celebrado entre o instituto referido em título, a formanda Ana Luísa Cepe
da Vara, residente na freguesia de Argozelo, e esta câmara municipal, que tem por objeto proporcio-
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nar à referida formanda a realização de estagio em contexto de trabalho na referida área em análises 
químicas e biológicas, foi deliberado aprovar este contrato. 

------ EPA - ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 
CARV ALHAIS I MIRANDELA- Proposta de parceria: Presente uma exposição da escola em título 
propondo a esta câmara a celebração de um protocolo de colaboração no âmbito do desenvolvimento 
de processos de reconhecimento de validação de competências (RVCC) escolares e profissionais e 
outras ações para adultos, nas áreas de agricultura, jardinagem e mecatrónica, juntando para o efeito 
o modelo específico de protocolo, foi deliberado por unanimidade aceitar a proposta de colaboração 
proposta e, neste contexto, aprovar o respetivo protocolo. 

------APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS: 

------ José Delfim Bernardo Pinto: Pelo Sr. Vice-presidente, António Augusto Torrão Vaz, foi 
infonnado que em reunião anterior do dia dez do mês de março, do ano em curso, relativamente ao 
apoio social ao munícipe em epígrafe, foi deliberado ao abrigo da alínea a) do n° 1 do artigo 1 o do 
Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. conceder um apoio para transportes, 
cabimentando para o efeito uma verba no valor de 1500,00 euros para apoio nas deslocações em 
ambulância para a unidade hospitalar onde foram prescritos e são prestados os cuidados de saúde, a 
pagar pontual e diretamente aos Bombeiros Voluntários de Vimioso, mediante comprovativos da rea
lização dos aludidos cuidados médicos a apresentar pelo Sr. José Deltim. 

------ Posterionnente veio o visado a demonstrar interesse em tàzer aquela deslocação, em carreira 
de serviços público; mais barata e de igual forma servindo o objetivo de se submeter aos cuidados 
médicos prescritos, solicitando, neste sentido, que, em vez do apoio para o transporte em ambulância 
dos Bombeiros Voluntários de Vimioso, lhe seja concedido para o mesmo fim, a si e à respetiva 
acompanhante, o apoio para deslocação em transpoties públicos. 

------ Ponderada a informação prestada pelo senhor Vice-presidente e considerando que a deslocação 
em transportes públicos, em substituição da concedida em ambulância, é mais barata e da preferência 
do senhor José Delfim, foi deliberado por unanimidade conceder-lhe o apoio em transpmies de servi
ços público incluindo acompanhante, devendo pontualmente fazer prova desta despesa. 

------Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dezasseis horas e trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos 
do ruiigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros presentes e, 
de acordo com a parte final desta nmma 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-lhe eficácia imediata, e que esta ata seja assina
da por todos os membros intervenientes nesta reunião. 
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