
CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

------ Aos seis dias do mês outubro 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 Tonão Vaz, Adriano Augusto Gonçalves Prada e Licínio 
Ramos Martins, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, comigo, 
António Alberto Lopes Coelho, Técnico Superior desta câmara, teve lugar a reunião referida. 

------ À hora indicada o senhor presidente declarou aber1a a reunião. 

------ORDEM DO DIA 

------ ~/Jrll~(7~() ~IJV~JV~~lll~ --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 942 425,91 euros. 

------A Q ll/~1 (7Ã () DE BEJV~ E ~Ell VI (7()~ -----------------------------------------------------------------

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTRATOS DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE VIMIOSO - Abertura de concurso público: 
Tendo em conta que órgão deliberativo, a Assembleia Municipal, emitiu, em sessão ordinária realiza
da no passado dia 25 do passado mês de setembro, o obrigatário parecer prévio vinculativo favorável 
à contratação em título, foi deliberado por unanimidade dar cumprimento à deliberação deste órgão, 
tomada em reunião do dia oito de setembro do ano em curso, relativamente à abertura de concurso 
público em titulo. 

------ Neste contexto, sendo presentes o anúncio, o programa do procedimento e o caderno de encar
gos para efeitos de contratação daqueles serviços, cujo valor base para o efeito se fixa no valor de 
105 696,00 euros, já apresentados em reunião deste órgão do dia oito de setembro, foi deliberado por 
unanimidade aprová-los e promover a abertura do concurso público, nos tennos dos documentos 
referidos e legislação aplicável; alínea b) do n° 1 do artigo 20.0

, e Capítulo II do Título !II da Parte II 
do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 278/2009, de 02 de Outu
bro, Lei n° 3-B/2010, de 27 de Abril , e Decreto-Lei 11° 131 /2010, de 14 de Dezembro. 

------ As propostas deverão ser apresentadas na platafonna eletrónica vorta!GOV no sítio 
www. vortalgov.pt, até às 17.00 horas do trigésimo dia da publicação de respetivo anúncio. 
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------ Mais foi deliberado manter o júri do procedimento já definido na referida reunião, consti tuído 
pelos seguintes elementos: 

-Presidente: Manuel Miranda Ferreira Pinto, Técnico Superior; 
- Vogais Efetivos: Vitor Filipe Afonso Ventura, Chefe de Divisão Municipal, que subs-

tituirá o presidente nas suas íàltas e impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, 
Técnico Superior; 

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

todos trabalhadores desta câmara municipal. 

------ ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO---------------------------------------------

------RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL-------------------------------

------CENTRO DE GESTÃO DE EMPRESAS AGRICOLAS VIMISOSENSE- Requerimento de Cer
tidão de Deliberação Fundamentada de Reconhecimento do Interesse Público Municipal na 
Regularização da Atividade Pecuária (Decreto-Lei n." 165/2014, de 05 de novembro): Pelo Centro de 
Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosense, foram apresentados os requerimentos subscritos pelos 
titulares das explorações pecuárias e respetivas plantas de localização, dos munícipes abaixo descri
minados, requerendo a emissão de cetiidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do inte
resse público municipal para regularização das respetivas atividades pecuárias, no âmbito da aplica
ção, com carater extraordinário, do regime excecional de regularização das atividades económicas, de 
acordo com o expresso na alínea a) do n.0 4 do atiigo 5." do Decreto-Lei n.0 165/2014, de 05 de 
novembro. 

-----Titulares das explorações pecuárias: 

- Maria Helena Izeda Pires Domingues, residente na Rua da Igreja, em Matela, contribuinte n.0 

170828301, titular da exploração n.0 5097581; 
- Manuel António Preto Meirinho, residente na Rua da Madiana, n.0 3, em Angueira, contribuinte 

n. 0 190768843, titular da exploração n.0 4084324; 
-Fernando de Jesus Pimentel Pais Martins, residente na Rua da Portela, n." 3, em Matela, contri

buinte n. 0 201194171, titular da exploração n.0 51 05076; 
-Maria Inácia Jorge Parreira, residente na Rua da Serra, 11 .

0 6, contrib uinte n.0 141 890096 , titular 
da exploração n.0 3084398 ; 

-Manuel do Nascimento Pires Moura, residente no Largo da Fonte do Arco, n." 14, em Santulhão, 
contribuinte n.o 176552774; 

- Luis António Raposo João, residente na Rua da Pateira, n.0 2, em Vilar Sêco, contribuinte n. 0 

147275873, titular da exploração n.0 5010619; 
-Amâncio Augusto Fernandes, residente na Rua da Malhada, n.0 18, em Vimioso, contribuinte n. 0 

10378133 I, titular da exploração n.0 2038029; 
- Teresa de Jesus Esteves Fernandes João, residente na Rua a Pateira, n.0 2, em Vilar Sêco, contri

buinte n." 147275881 , tltularda exploração n. 0 1121190; 
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- Emídio Martins Domingues, residente na Rua do Lagartinho, n." 3, em Uva, contribuinte n." 
154933201 , titular da exploração n." 6086569; 

- Maria do Céu Cordeiro Brás Lopes, residente na Rua do Caminho do Reboloio, n." 68, em 
Vimioso, contribuinte n." 191220876, titular da exploração n ." 6026994; 

- Norherto Augusto Pires Lopes, residente na Rua do Caminho do Reboloio, n." 68, em Vimioso, 
contribuinte n." 171619943, titular da exploração n." 2027007; 

-Abílio Madureira Vicente, residente na Rua do Rodeio, n." 21, em Caçarelhos, contribuinte n." 
142430633, titular da exploração n.0 41041 00; 

-Luís José Fonseca Raposo, residente na Rua do Chapaçal, n." 24, em Vilar Sêco, contribuinte n." 
157689956, titular da exploração n." I 084248; 

- Nelson Garrido Correia, residente na A v. de Alcanices, em Vimioso, contribuinte n." 214891186, 
titular da exploração n. o 1 021230; 

- Fernando Alberto Olil'eira Santos, residente no Bairro de Santo Estevão, n." 11 - Rua C, em Car
ção, contribuinte n." 133578240, titular da exploração n." 5044187; 

- José Paulo Pimemel, residente no Bairro de Mora, em Uva, contribuinte n." 147628555, titular da 
exploração n."11 01508; 

-Maria dos Reis da Cruz Fernandes, residente na Rua da Cabreira, n ." 78, em Argozelo, contri
buinte n.0 142430404, tüular da exploração n." 41 09574; 

-José António Ramos Fernandes, residente na Rua do Santo Amaro, em Vale de Frades, contri
buinte n." 20074691 O, titular da exploração n." 7067947; 

-Domingos Emílio Gonçalves Xavier, Cabeça de Casal da Herança, residente na Rua do Penidelo, 
n.0 22, em Santulhão, contribuinte n." 740104993, titular da exploração n." 6082739; 

-Alvaro José Vicente, residente no Bairro do Vinhalgo, n." 8, em Vimioso, contribuinte n." 
147375762, titular da exploração n." 3026999; 
- Domingas da Conceição Casimiro Rocha, residente na Rua Direita n." 142, em Santulhão, contri

buinte n." I20763842, titular da exploração n." 5081996; 
-Luís Guilhermino Afonso Ferreira, residente na Rua do Caminho do Campo, n." 46-A, em Algo

so, contribuinte n." 102178780, titular da exploração n." 2129506; 
- Maria Aurora Pinto Duro Anjos, residente na Rua do Moucho n." 5, em Avelanoso, contribuinte 

n.0 104900300, titular da exploração n.0 3027472; 
- Adorinda dos Anjos Martins Anttío, residente na Rua do Toura!, em Vila Chã, contribuinte n. 0 

147401453, titular da exploração n." 2107116; 
- Arnaldo Augusto Martins Fernandes, residente na Rua da Cavada, n.0 20, em Angueira, contri

buinte n." 151487804, titular da exploração n.0 1061330; 
- Maria Fernanda Maio Porto, residente na Rua da Cavada, n.0 20, em Angueira, contribuinte n." 

190150262, titular da exploração n." 1 067255; 
-Manuel Joaquim Afonso Torrão, residente na Rua Francisco Alexandre- Bairro de Vale Cravoso, 

em Santulhão, contribuinte n." 162251033, titular da exploração n." 31 01235; 
- Carlos do Nascimento Afonso Domingues, residente na Rua das Canadas, n." I , em Caçarelhos, 

contribuinte n." I4I890258, titular da exploração n." 4038392; 
-Maria Carolina Salazar Gonçalves, residente na Rua do Ribeiro, n.0 I2, em Santulhão, contribuin

te n. 0 182972895, titular da exploração n.<> 408I98I; 
- Francisco António Pimentel Gonçalves, residente na Rua do Canto, n.0 I7, em Santulhão, contri

buinte n. 0 I40708871, titular da exploração n.0 7083007; 
- Ana Rosa Pires Raposo, residente na Rua do Meio do Povo, em Vilar Sêco, contribuinte n." 

127867376, titular da exploração n." 1083959; 
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-Arménio dos Santos Martins Fernandes, residente na Rua de São Sebastião, n." 20, em Angueira, 
contribuinte n." 140761292, titular da exploração n." 4027348; 

-Mercedes do Céu Esteves Brás, residente na Rua da Rapadoura, n. 0 28, em Vimioso, contribuinte 
n." 156296934, titular da exploração n." EL13G. 

------ Analisados os pedidos foi deliberado por unanimidade propor à Assembleia Municipal o reco
nhecimento de interesse público municipal das regularizações dos estabelecimentos e/ou explorações 
referidas. 

------ J>l?l)fl)()~ 1)1? ~]>()[() --------------------------------------------------------------------------------------

------APOIOS LOGÍSTICOS E FINANCEIROS: 

------ APEGA - ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E PROTEÇÃO DO GADO ASININO: Presente 
uma exposição da entidade em título dando conhecimento que se encontra a organizar juntamente 
com o Município de Vimioso a X Ediçào do Festival de Ecologia Artes e Tradiçties Populares Sons e 
Ruralidades, que terá lugar nas aldeias de S. Joanico e Serapicos, nos dias 1 O ell do mês em curso, 
solicitando naquele âmbito apoio logístico e apoio financeiro no valor de 6500,00 euros para a con
cretização dos objetivos delineados para aquela ação, propondo o pagamento do apoio financeiro em 
duas tranches; a primeira a efetuar após a realização do festival, e a segunda após entrega do relatório 
final da atividade, foi deliberado por unanimidade aprovar a concessão do apoio financeiro nos ter
mos propostos e conceder o apoio logístico que e câmara municipal possa dispensar. 

------~~~() ~()CJ~lS -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- 1 - Ensino superior - Presente os respetivos pedidos de apoio fonnulados nos termos do Regu
lamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, dos estudantes 
do ensino superior: 

- Tânia Xavier Lourenço, estudante do 3" ano do curso de Licenciatura em Engenharia Agro
nómica, do Instituto Politécnico de Bragança; 

- Vítor Manuel Fernandes ()fiveira, estudante do 2" ano do curso de Mestrado em Gestão das 
Organizações, do Instituto Politécnico de Bragança; 

- L>avide André Martins Carvalho, estudante do 4" ano do curso de Mestrado Integrado em 
Psicologia, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação de Coimbra; 

-Ana ~ofia Cheio Bartolomeu, estudante do 3° ano do curso de Licenciatura em Economia, 
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 
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- Carlos Manuel Martins Gonzalez. estudante do 1 o ano do curso de Licenciatura em Eco
nomia, no Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa; 

- Tânia Xavier Lourenço. estudante do 2° ano do curso de Mestrado em Engenharia Biotec
nológica, do Instituto Politécn1co de Bragança; 

- Bárbara Almeida Fernandes, estudante do 3" ano do curso de Licenciatura em Enfenna
gem, do Instituto Politécnico de Bragança, 

foi deliberado, nos termos do n° 3 do artigo 3" do referido regulamento, conceder apoio para paga
mento das propinas, a pagar diretamente aos respetivos estabelecimentos de ensino. 

------ Foi ainda deliberado atribuir, nos mesmos termos, um apoio suplementar para outras despesas 
com alojamento, alimentação e material escolar ao estudante Davide André Martins Carvalho, no 
valor de 80,00 euros mensais. 

------- Relativamente aos processos dos estudantes: 

- Andreia Cathy Fenzaudes Rodrigues, estudante do 2.0 ano do curso de Licenciatura em 
Enfem1agem Veterinária, do Instituto Politécnico de Bragança foi deliberado indeferir o pedido de 
apoio, nos tem1os da alínea d), do n." 1, do artigo 12." do regulamento, por não ter tido aproveitamen
to no ano anterior. 

- Miriam Cristina Calvelhe Quina, estudante do 1.0 ano do curso de Licenciatura em Bioquí
mica, da Universidade da Beira Interior, foi deliberado indeferir o pedido de apoio, nos tennos do n." 
I, do miigo 7." do regulamento, por motivo de o rendimento per capita do agregado familiar ser 
superior à retribuição mínima mensal garantida, em vigor. 

--- 2 - Ensino secundário - Presente, também, os respetivos pedidos de apoio fonnulados nos 
tennos do mesmo regulamento, visando custear despesas de transporte coletivo, material e livros 
escolares e alojamento em residência para estudantes, dos estudantes do ensino secundário: 

- Ricardo Quina Xavier, estudante do 11° ano, no Agrupainento de Escolas Miguel Torga de 
Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio no valor de 200,00 euros 
para material e livros escolares; 

- Diana Xardo Martins, estudante do 1 O" ano do Ensino Secundário, do Agmpamento de Esco
las de Miranda do Douro, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio para 
pagamento dos livros escolares, no valor de 219,84 euros, a pagar diretamente à papelaria; 

- Sónia Femandes Correia, estudante do 10° ano do Ensino Secundário, do Agrupamento de 
Escolas de Miranda do Douro, foi deliberado, nos tennos daquele regulamento, conceder apoio para 
pagamento dos livros e material escolar, no valor de 200 euros; 
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- Lara Filipa Fernandes Geraldes, estudante do 1 O" ano do Ensino Secundário, do Agrupa
mento de Escolas Emídio Garcia, em Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, 
conceder apoio no valor de 200,00 euros para livros e material escolar e conceder apoio de 250,00 
euros por período, para apoio ao pagamento do alojamento; 

- Joel Zidane Fonseca, estudante do 1 O" ano do Ensino Secundário, do Agrupamento de Esco
las Emídio Garcia, em Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio 
no valor de 250,00 euros, por período, para livros, material escolar e alojamento; 

-João Vítor Oliveira de Araújo, estudante do 9." ano, 3.0 ano do Curso Básico de Instrumento 
- Nivel 2, da Escola Profissional de Arte de Mirandela, foi deliberado, nos tennos do regulamento, 
conceder apoio para pagamento do transporte de Santulhão, para a escola, em Mirandela; 

- Patrik Gabriel Oliveira, estudante do 12." ano, 3 ." ano do Curso Básico de Instrumentista de 
Sopro e de Percussão - Nível 4, da Escola Profissional de A11e de Mirandela, foi deliberado, nos ter
mos do regulamento, conceder apoio para pagamento do transporte de Santulhão, para a escola, em 
Mirandela; 

- Glória Elisabete Ribeiro da Silva, estudantes do 12" ano do Ensino Secundário, do Agrupa
mento de Escolas Emídio Garcia, em Bragança, foi deliberado, nos termos do regulamento, conceder 
apoio no valor de 200,00 euros para livros e material escolar e conceder apoio de 250,00 euros por 
período, para despesas de transportes e alojamento; 

- Vítor Manuel Cidre Fernandes, estudante do 11" ano do Ensino Secundário, do Agrupamen
to de Escolas Emídio Garcia, em Bragança, foi deliberado, nos tennos do regulamento, conceder 
apoio no valor de 300,00 euros, por período, para livros, material escolar e alojamento. 

------ OlJ]rROS -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ CONSTITUIÇÃO DO GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - GIP: Presente a infom1ação 
n" 28/DESC-EEF, datada de 02/ 10/2015, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, infom1ando que 
no âmbito da aprovação, pelo IEFP, da candidatura n" 921358 - Criação do Gabinete de Inserção 
Profissional- GIP-, ao abrigo da Pmtaria n" 140/2015, e subsequente aprovação por parte deste 
órgão, em reunião do passado dia 28 de julho, foi celebrado no dia O 1 de setembro, do ano em curso, 
entre o Município de Vimioso e o IEFP, o contrato para concretização daquela candidatura e conse
quente instalação e funcionamento do GIP, com validade de um ano, renovável por igual período, 
até duas vezes. 

------ Naquele contexto informa que é essencial que o Município de Vimioso proceda à contratação 
de um animador cujo encargo anual assumido no projeto pelo IEFP, LP., é de 10 061,28 euros. 

------ Pelo Sr. Presidente foi apontado que nos termos do n" 2 do artigo 11° da pm1aria referida, Porta
ria n° 140/2015, o animador é designado pela entidade promotora, sendo o re:,ponsâvel pelo desen
volvimento de todas as atividades contratualizadas entre a entidade promotora e o IEFP, I.P .. 
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------ Tendo em conta que a candidatura foi aprovada pelo IEFP e, também, se encontra aprovada por 
esta câmara, e considerando que aquela contempla a designação de um animador responsável pelo 
desenvolvimento das atividades do GIP, foi deliberado por unanimidade promover a abertura de pro
cedimento de ajuste direto para contratação daqueles serviços. 

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

PROFISSIONA~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ David Rodrigues Bernardo e Vera Lúcia Roxas Ataíde: Foi presente a informação ree 
29/DDEC/EEF, datada do dia 05 do mês corrente, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, infor
mando que no âmbito da candidatura n" 916838, apresentada por esta câmara no IEFP de Bragança, 
foi aprovada com o número de processo n.0 l44/CEI/15, respeitante aos candidatos em título, para a 
área de animação cultural. 

------ Infonna ainda que a celebração destes contratos se prevê para o período de 12 meses, assumin
do esta câmara as obrigações de pagamento dos encargos com celebração de contrato de seguro de 
acidente de trabalho, solicitando neste âmbito autorização para a celebração dos respetivos contratos 
de trabalho e promoção dos diversos atos a estes inerentes. 

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

------DECLARAÇÃO DE APOIO: 

------ PALOMBAR- Associação para a Conservação da Natureza e do Património Rural: Pelo 
Sr. Presidente foi presente a declaração de apoio, que passou no passado dia 30 do mês findo à asso
ciação em título, declarando o interesse de apoia-la no desenvolvimento do Pn~jeto L~fe Monachus 
que tem como objeto a conservação de espécies prioritárias como o Abutre-preto, o Quebra-ossos, o 
Abutre do Egito, o Milhafre-Real, a Águia-real, a Águia-imperial, o enriquecimento da biodiversida
de e estabilidade das populações selvagens e movimento e intercâmbio de populações de aves necró
fagas, propondo neste órgão a ratificação do apoio declarado naquele documento. 

------ Foi deliberado por unanimidade ratificar o apoio assumido pelo senhor presidente da câmara 
naquele documento. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião 
pelas onze horas e trinta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos ter
mos do artigo 57°, do Anexo I, da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos 
membros presentes e, de acordo com a parte final desta nonna legal, vai também ser assinada por 
todos os presentes. 
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------ Analisada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 

~~~--w.--~~----~ --------~~~---~-~-~ -'-----------~----~) h ~ 
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