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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATAN° 23 

FI.O l 

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

------ Aos vinte 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 Mm1ins, 
Heleno da Costa Simões, António Augusto Torrão 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 abe11a a reunião. 

------ORDEM DO DIA 

------AUDITORIA AO MUNICÍPIO DE VIMIOSO- PROC. No 2013/184/B11715- RELA TÓRIO 
No 2 03 5/2 O 14 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES: Foi explicado pelo Sr. Vice-presidente que o rela
tório da lnspeção Geral de Finanças, relativo ao controlo das despesas com recursos humanos, respei
tante ao período 2010-2012, e oportunamente dado a conhecer aos membros deste órgão, recomen
dava determinadas medidas, concretamente: 

A) Que se promova o ajustamento do total de trabalhadores em conformidade com o quadro legal em vigor. 
8) Que se promova a alteração do ROSM com vista a ajustá-lo à legislação em vigor. 
C) Que se promova a atualização do regulamento do sistema de controlo interno, de modo a que se coadune com o quadro legal e regu

lamentar vigentes e abranja a integralidade dos recursos humanos a que se dirige. 
O) Deverá ser implementada a interligação das aplicações informáticas destinadas ao tratamento de dados respeitantes aos recur

sos humanos. 
E) Deverá regulamentar-se o horário de trabalho. 

F) Que se promova a definição, através de regulamentos, dos critério disciplinadores da utilização/atribuição de telemóvel e de viaturas 
municipais bem como a instituição de mecanismos de controlo da sua afetação a fins de interesse público. 

G) Deverá promover-se, em futuros procedimentos, a observância rigorosa dos diplomas legais que regem a tramitação dos procedimen
tos concursais e a erradicação das falhas instrutórias apontadas nomeadamente, no que se refere à aplicação de critérios de sele
ção e fundamentação das decisões de admissão e exclusão de candidatos. 

H) Que, no futuro, seja dado cumprimento pontual do quadro legal aplicável a todos os procedimentos concursais. 
I) Que, no futuro, a contratação destinada à lecionação das AEC se conforme com o quadro legal aplicável. 

J) A autarquia deverá cumprir, escrupulosamente, a legislação aplicável à celebração de contratos de prestação de serviços na modali
dade de tarefa e de avença, incluindo no que respeita à correta aplicação da redução remunera/ária legalmente aplicável, devendo, 
além disso, promover a devolução das remunerações indevidamente reduzidas. 

K) Que, no futuro, seja dado pontual e escrupuloso cumprimento ao dever de publicitação dos contratos, nos termos do art. • 127" 
do CCP. 

L) O MV deverá equacionar o enquadramento legal da prestação de trabalho para além dos limites de duração, enquanto trabalho 
extraordinário, atenta a excecionalidade que o mesmo reveste. 
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M) A fundamentação das decisões/despachos que, futuramente, venham a ser proferidos. enquadrados no art. • 161.• do RCTFP deverá 
integrar, em cada momento, o reconhecimento da indispensabílidadelimprescindibilidade da manutenção do trabalhador ao serviço 
para além do horário de trabalho, definindo, ainda. os trabalhadores abrangidos. 

N) A autorização para a realização do trabalho extraordinário deverá regressar á esfera decisória do PCM. 
O) Que se promova o registo integral do trabalho extraordinário, de modo a que forneça informação detalhada sobre todos os itens, 

legalmente, fixados. 
P) Que se implemente a reapreciação da atribuição do abono para falhas. de acordo com o aluai enquadramento legislativo. 

Q) Deverão ser implementados mecanismos de controlo e acompanhamento que obviem situações similares, no futuro. 
R) Que os boletins itinerários sejam devidamente preenchidos 

S) Que os eleitos locais passem a comunicará AMo exercício de outras alívidades, sempre que o mesmo se verifique. 
T) Deverá ser promovida a criação do registo de interesses. nos termos legalmente exigidos. 

U) Deverá promover-se a reapreciação da situação de acumulação de funções, por parte dos trabalhadores, e exigir que os requerimen
tos contenham todos os factos respeitantes á acumulação de funções, nos termos do n. • 1 e n. • 2 do art. • 71 . • da LAL e art. •s 28. ·e 
29.•daLVCR. 

V) Deverá ser elaborada informação técnica fundamentada pelos serviços, previamente á decisão dos pedidos de acumulação de fun
ções. 

W) Deverão ser adotados mecanismos de controlo que, posteriormente á eventual autorização de acumulação, permitam avaliar e moni
torizar a legalidade do seu exercício.-

------ No cumprimento das recomendações infonnou que esta câmara já implementou a maior parte 
desta medidas, sendo necessário no mesmo âmbito proceder à aprovação dos seguintes regulamentos: 

- REGULAMENTO DA ESTR UTURA OR GÂNICA E DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL; 
-REGULAMENTO INTERNO PARA A ATRIBUIÇiO E UTIL!ZAÇÂO DE TEL EMÓVEIS PARA USO OFICIAL 

DO MUNJCJPIO DE VIMIOSO: 
-REGULAMENTO INTERNO QUE DEFINE AS NORMAS DE ORGANIZAÇA~O E DURAÇiO DO TEMPO DE 

TRABALHO NO MUNICIPIO DE VIMIOSO: 
-REGULAMENTO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO DAS ViATURAS NO MUNICIPIO DE VIMIOSO: 
- PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO. INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E JNFRAÇÕES 

CONEXAS DO MUNJCJPIO DE VIMIOSO, e 
- NORMAS DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO. 

Neste sentido propôs a sua aprovação. 

Analisados aqueles regulamentos previamente distribuídos aos membros do executivo, foi 
deliberado por unanimidade aprová-los. 

------ ~/Jrllr1 (7~() J7/l\Tr11\Tl:~J~ -------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesourari a, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 2 389 099,93 euros. 

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

------MODIFICAÇÃO No 20 - ALTERAÇÃO N° 14: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 3000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2015: 
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------MODIFICAÇÃO N° 20- ALTERAÇÃO W 16: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 3599,00 euros, correspondendo a despesas correntes, foi deliberado por 
unanimidade aprová-la. 

------ CONTINUAÇÃO OU ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS E NÃO CONTEN
PLAÇÃO NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016: Presente a informação 123/DAF 
da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Solange Delgado, inf01111ando que no PPI contem
pla ações de que foram efetuados cabimentos e estão a deconer os procedimentos concursais que, até 
à data, não foram adjudicadas. 

------ Identifica, neste caso, as Ações 63 - Posto de Turismo de Vimioso - e 73- Aquisição de Bens e 
Equipamentos e Serviços para o Posto de Turismo - , questionando se pretende o executivo manter 
ou não os ditos procedimentos concursais de forma a poder estornar, ou não, os cabimentos respeti
vos e contemplar, ou não, aquelas ações no PPI para o próximo ano. 

------ Ponderada a situação, e infonnado pelo Sr. Presidente da Câmara que, no ano em curso, não se 
prevê que sejam adjudicadas as refe1idas obras e equipamentos concursados, propondo, assim, a 
anulação dos ditos procedimentos. 

------ Ponderado o assunto foi deliberado por unan imidade anular aqueles procedimentos, estomar as 
verbas cabimentadas, e retirar do PPI as referidas rubricas e submetendo o assunto e a respetiva revi
são do PPI, a que haja lugar, à Assembleia Municipal. 

------ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS, PREÇOS E LICENÇAS - R EGULAMENTOS MUNICIPAIS: 
Presente a informação n° 124/DAF, subscrita pelo técnico superior, António Emílio Martins, infor
mando que existem neste município regulamentos cujos valores das taxas podem e devem ser atuali
zados anualmente com base no valor da inflação verificada no ano anterior, referindo neste contexto 
o que detennina o n° I do artigo 9° da Lei n° 53-E/2006, de 29/12, referindo ainda que alguns dos 
aludidos regulamentos remetem para uma atualização de acordo com o índice de preços no consumi
dor e referindo que, inclusive, alguns regulamentos remetem especificamente para a sua atualização 
anual em conformidade com a refe1ida lei devendo esta atualização constar dos documentos previsio
nais do município. 

------ Ressalva porém que, nesta data de elaboração dos documentos previsionais não é conhecida a 
taxa de inflação relativa ao ano anterior de vigência do orçamento de 2015, sendo esta apenas torna
da pública no inicio do ano seguinte -2016 - pelo que deverão ser aut01izadas as atualizações em 
apreço logo que publicada aquela taxa. 

------Ponderado o teor da infonnação analisada e considerando a situação económica nacional e con
sequente situação económica dos munícipes do concelho, foi deliberado por unanimidade atualizar 
todos os regulamentos à exceção das taxas e preços respeitantes ao consumo de água, saneamento e 
lixos. 

Reunião Ordinária de 20 - I O- 201 5 



Jy-- ~ fli!J..- FL04 

h~~~ ., 

VIMIOSO ~ CÂMARA MUNICIPAL DE 

------ Considerando que está em causa matéria regulamentar da competência da Assembleia Muni
cipal, foi ainda deliberado por unanimidade submeter este assunto à Assembleia Municipal em pró
xima sessão ordinária. 

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

------AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e medi
ção de trabalhos referente à obra: 

--Ligação Vimioso-Frollteira (Alcanice~) -Auto de medição n° 2 de trabalhos normais, data
do de 15/10/2015, no valor de 358 39 I ,53 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------AUTOS DE VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES- DECRETO-LEI N° 190/2012: 

------ CONSTRUÇA-0 DO RECINTO DA FEIRA DO GADO: Presente o auto de vistoria, datado do dia 
sete do mês em curso, da respetiva comissão nomeada para o efeito, elaborado para efeitos de libera
ção de cauções prevista no Decreto-Lei n° 190/2012, auto que conclui que os trabalhos da obra se 
encontram sem defeitos aparentes, e que, desde a receção provisória, decorreram dois anos, pelo que 
a percentagem de caução que a câmara pode libertar é, nos termos da lei referida e na presente data, 
de 30%, tendo em conta que, relativamente ao primeiro ano se encontra já libertado o corresponden
te a 30%, foi deliberado por unanimidade liberar 30% da caução referente ao segundo ano após a 
receção provisória daquela obra. 

CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DESCOBERTO NO PARQUE DE CAMPISMO EM 
VIMIOSO - Receção definitiva: Presente o auto de vistoria para efeitos de receção definitiva da obra 
em título, datado do dia trinta de setembro do ano em curso, da respetiva comissão, elaborado para 
efeitos de liberação das garantias da obra, o qual conclui que os trabalhos se encontram com defi
ciências, nomeadamente: 

- nas vedações do parque infantil, portões e outros elemento em madeira; 
- nos muros de betão do polidesportivo; 
- no pavimento de betão poroso do polidesportivo, 

não se encontrando, por estes factos, em condições de se proceder à liberação das garantias prestadas, 
apesar de terem decorridos cinco anos desde a receção provisória. 

------ Em face das anomalias apontadas foi deliberado por unanimidade aprovar o auto em apreço, 
não liberar as garantias tendo em conta as deficiências apontadas e notificar o empreiteiro para pro
ceder à reparação daquelas deficiências. 

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MAUTENÇÃO DE INFREESTRUTURAS DE 
ÁGUAS RESÍDUAISDIVERSAS NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO- ETAR'S COMPACTAS DA ZONA 
INDUSTRIAL, ETAR CLÁSICA DE ARGOSELO, ESTÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS DE VILAR 
SECO, DE ARGOSELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS DE VILA R SECO, DE ARGOSE-
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LO E DO PARQUE DE CAMPISMO - Libertação de caução: Presente a infonnação n" 131 , de 
06/ 10/2015, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, informando que no âmbito da con
tratualização dos serviços em título foi prestada caução conespondente a 5% do valor contratado. 

------ De acordo com a cláusula 21 a do cademo de encargos, esclarece que a caução deve ser libe1iada 
nos termos do artigo 295" do CCP, onde se detennina que a libertação da caução deve ocoiTer no pra
zo de 30 dias após o cumprimento de todas as obrigações contratuais. 

------ Assim, conclui , tendo o contrato em causa tenninado em 17 de maio do ano em curso e o pres
tador do serviço tendo entregue o relatório final a que estava obrigado, relatório que foi aprovado em 
reunião de 20/06/2015, estando agora cump1idas todas as obrigações contratuais e consequentemente 
a obrigação do município promover a libertação da caução prestada. 

------ Face à conclusão da informação em análise foi deliberado por unanimidade proceder à libeiia
ção da caução prestada para a contratação dos serviços em causa. 

------ A Q V IS 1 ÇÃ O DE BENS E SERVIÇOS ------------------------------------------------------------------

------ CONTRAT AÇÂO DE SERVIÇOS DE ANIMADOR DO GIP- Gabinete de Inserção Profissional 
- Modalidade de tarefa: 

--- 1 -- Redução remuneratória - Parecer prévio vinculativo na aquisição de serviços - Lei n° 
82-B/2014, L.O.E./2015, artigo 75": Presente a informação n" 126/DAF, da Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira, Solange Rodrigues Delegado, relativa à aplicabilidade do disposto no 
artigo 7 5° da Lei n" 82-B/20 14, - L. O.E./20 15 - sob a epígrafe '·Aquisição de Serviços", abordan
do respetivamente os temas verificação da redução remuneratória e a emissão de parecer prévio vin
culativo, da qual se conclui estarem cumpridos os requisitos daquela norma legal não se aplicando à 
contratação em apreço qualquer redução remuneratória. 

------ Relativamente à emissão de parecer prévio vinculativo prevista no n" 5 do referido miigo 75° 
refere-se naquela os tennos legais que detenninam que é competente para a sua emissão o órgão 
executivo. 

------ Ressalva-se na informação em análise que estando em causa um contrato plurianual e, conse
quentemente, originando-se a assunção de um compromisso plurianual da competência da Assem
bleia Municipal, este órgão, em sede de aprovação do PPI, em 12/12/2014, emitiu autorização prévia 
para assunção genérica de compromissos plurianuais até montantes inferiores a 100 000,00 euros, de 
acordo com o n" 2 do artigo 7" da Execução Orçamental do O.E./2015, estando, assim, cumprida a 
imposição da emissão de parecer prévio vinculativo deste órgão. 

------ Em face do exposto foi deliberado por unanimidade dar cumprimento ao disposto na lei refelida 
quanto ao requisitos exigíveis, emitir parecer prévio vinculativo favorável e optar pelo procedimento 
de ajuste direto proposto para a contratação em causa. 
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--- 2 -- Procedimento de ajuste direto: Presentes o convite tipo, o programa do procedimento e 
caderno de encargos relativos à contratação dos serviços em título, com previsão para o prazo de um 
ano, cujo valor base para este efeito se fixa em 15 091,92 euros, foi deliberado aprová-los e proceder 
à abertura de procedimento de ajuste direto para a contratação em título nos tennos dos documentos 
referidos e legislação aplicável; alínea a) do n° 1 do artigo 16.0 , alínea a) do artigo 20.0

, e Capítulo I 
do Titulo III. da Parte II do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 
278/2009, de 02 de Outubro, Lei no 3-B/2010, de 27 de Abril , e Decreto-Lei n° 13112010, de 14 de 
Dezembro, convidando para o efeito: 

- Maria Bemardete Miranda da Veiga. 

As propostas deverão ser enviadas a esta câmara municipal via email para o endereço 
gi.cmv@cm-vimioso.pt, até às 16.00 horas do dia vinte e sete do mês em curso. 

------ O procedimento será conduzido pelo júri constituído pelos seguintes elementos: 
-Presidente: Solange de Jesus Rodrigues Delgado, Chefe de Divisão Municipal; 
-Vogais: Natalina Neves Pires, Assistente Técnica, que substituirá o presidente nas suas fal-

tas e impedimentos, e Lídia Raposo Ramos Rodrigues, Coordenadora Técnica; 
- Vogais Suplentes: Josefina Ressurreição Mmtins Machado e António Emílio Martins, 

Técnico Superior, 
todos trabalhadores desta câmara municipal. 

------ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO -
REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE RASTOS KOMATSU D65-EX- Relatório Final I Adjudicação: 
Presente o relatório final do procedimento em título, do respetivo júri do procedimento, elaborado ao 
abrigo do artigo 125° do CPP, que ordena em primeiro lugar a proposta do único convidado e con
corrente, Manuel Meles, L.da, do valor de 12 346,72 euros, propondo-se a adjudicação a esta firma, 
foi deliberado por unanimidade adjudicar à citada, de acordo com o relatório analisado. 

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

------SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Fatura no 2015/389, referen
te ao mês de setembro de 2015, no valor de 25 538,60 euros: Analisada a informação n° 433, data
da do dia quinze do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto e 
pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, relativa à forma de prestação de serviços de lim
peza de arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela 
Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano à firma 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 apresentada, 
que se traduzem numa discrepância da faturação, para mais, nos seguintes itens: 

I- Remoção de R.S. U- 653,95 euros; 
6.5- Lavagem de Arruamentos- 389,47 euros; 
12 - Serviços Suplementares de Recolha de R. S. U- 246,72 euros, 
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foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora dos serviços 
do teor da informação analisada e das discrepâncias referidas. 

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTA
DORES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 
de agosto de 2015 a 20 de setembro de 2015: Foi presente a infmmação n.0 132, datada do dia sete 
do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relató
rio em epígrafe, emitido pela adjudicatália do referido serviço, a finna A. G.S., reportando que, de 
acordo com os dados apresentados, nos tennos da fórmula aplicável e face à taxa efetiva de cobran
ças se cifrou na ordem de 95,02%, sendo que o valor a pagar sem qualquer penalização con·esponde, 
efetivamente, ao valor faturado de 3827,98 euros. 

------ Considerando que, embora a AGS não tivesse realizado o total das cobranças, o que correspon
deria a 100% do serviço, só não atingiu esta percentagem, ou próxima desta, por motivos de proce
dimentos de pagamento diverso utilizado por parte de alguns consumidores que preferem utilizar 
outras fonnas de pagamento que não à AGS, não se tratando, propriamente, de falta de prestação do 
serviço. 

------ Ponderado o teor da infonnação foi deliberado por unanimidade não aplicar qualquer penalida
de, aprovar o relatório em apreço e proceder ao pagamento da fatura referente ao período em causa. 

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESTA
ÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO A ELAS 
ASSOCIADAS, DO MUNICIPIO DE VIMIOSO- 3 ETAR'S CLÁSSICAS E 25 ETAR'S COMPAC
TAS E 14 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS: 

-- 1 - Apresentação de equipe, meios, controlo analítico pela empresa prestadora do ser
viço (AGS): Presente a infom1ação n° 127, datada do dia 25/09/2015, subscrita pelo Técnico Supe
rior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, apresentada na sequência da deliberação tomada em reunião 
ordinária deste órgão realizada no dia 1 1/08/2015, referente à proposta definitiva da prestação deste 
serviço, informando que o Plano de Gestão de Resíduos é agora considerado aceitável, foi deliberado 
tomar conhecimento das correções efectuadas. 

-- 2 - Relatório de exploração referente ao mês agosto/2015 e fatura n° 5670107192: Pre
sente a informação n.0 133, datada do dia oito do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao relatório em epígrafe, emitido pela prestadora do referido 
serviço, a finna A. G.S., reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a rele
var de anonnal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços a que aquele relatório se reporta 
e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 21 506,48 euros. 

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DO RIO ANGUEIRA EM VIMIOSO - Relatório de exploração 
referente ao mês agosto/2015 e fatura 11° 5670107191: Presente a infonn ação n.0 129, datada do dia 
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um do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao 
relatório em epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a finna A.G.S., reportando que o 
serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anonnal, foi deliberado por unani
midade aprovar os serviços a que aquele relatório se reporta e proceder ao pagamento da respetiva 
fatura no valor de 3537,97 euros. 

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

------ AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - PROPOSTA DE REVISÃO DE ZONAMEN
TO DO CONCELHO DE VIMIOSO: Presente a informação n° 419, datada do dia um do mês con·en
te, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda FetTeira Pinto, relativa ao assunto versado em 
título vinda na sequência de proposta da Autoridade Tributária e Aduaneira- Direção de Serviços 
de Avaliações -, propondo nos tenno do artigo 62° do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis, 
o zonamento, os respetivos coeficientes de localização e majoração das moradias unifamiliares, 
informação que conclui que a nova proposta de zonamento para o conselho, mantém grosso-modo a 
estmtura e critétios que existiam no atual zonamento, sendo a da habitação aquela que afeta mais 
prédios, e nesta, a generalidade das aldeias mantém os coeficientes mínimos, CL=0,40 nas zonas 
próximas do aglomerado e 0,35 nas zonas Rurais, não sendo contudo a demarcação das zonas 0,40 
coincidente com as existentes. 

------No caso de Carção e Santulhão para habitação o coeficiente de localização passa dos atuais 0,45 
para os 0,50 agora propostos, mantendo-se 0,35 nas zonas mrais. 

------ No caso de Argozelo para habitação o coeficiente máximo de localização passa do atual 
CL=0,50 para 0,55, mantendo-se o CL= 0,35 nas zonas mrais. 

------No sede do concelho, Vimioso, para habitação mantém-se os propostos na afetação em 4 zonas 
di stintas; CL=0,75, CL=0,60 e CL=0,45, mantendo-se 0,35 nas zonas mrais, verificando-se um 
aumento de 0,05 para as três primeiras zonas referidas. 

------ No que respeita à afetação comércio, para todos o concelho mantém-se com o CL=0,40 com 
exceção da zona urbana de Vimioso, sede do concelho, para a qual se propõe um CL= 0,50 igual ao 
atualmente em vigor. 

------ Relativamente à afetação serviços, propõe-se a manutenção para todo o concelho CL=0,40, com 
exceção da Zona Industrial e a parte principal de Vimioso, para a qual propõe a manutenção do CL= 
0,50 em vigor. 

------Relativamente à afetação serviços, propõe-se a manutenção para todo o concelho CL=0,40, com 
exceção da Zona Industrial e a pmte principal de Vimioso, para a qual propõe a manutenção do CL= 
0,50 em vigor. 

------ No que respeita à valorização de terrenos propõe-se um valor de I 5, mínimo legal, para as 
zonas com CL de habitação diferente de CL=40; localidades de Vimioso, Carção, Santulhão e onde, 
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até agora, o máximo era de 17 ( 15 a 20 sign{/ic:a mlor atrihuído de 15% a 20'1-o do mlor do prédio que aí exista ou 

se possa edi/ic:m ). 

------- Neste contexto considerando que se encontra expirado o prazo de 1 O dias concedido pela A T, 
para o município se pronunciar sobre a matéria, foi deliberado tomar conhecimento da atualização 
dos coeficientes de atualização em causa, que, a pesar de tudo, de uma maneira geral, se mantêm 
para o concelho. 

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

------ Pelo Sr. Presidente da Câmara foi infonnado o executivo que, no âmbito da delegação das 
competências que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 
22 de outubro de 2013, ao abrigo do n." 1 do artigo 34.(' da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, defe
riu o seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística: 

- Maria Beatriz Afonso Martins - Demolição/construção de um edificio destinado a habitação 
uniíàmiliar, sito no Bain·o da Igreja, em Carção, foi deliberado por unanimidade tomar conheci
mento. 

------ ISENÇÃO DE TAXAS: 

-----Centro Social e Paroquial da Casa Religiosa de N. Sra. Das Graças de Carção- Isenção de 
Taxas e de Caução: Presente a infonnação técnica n." 423/SOSB, do dia 06 do mês corrente, subscri
ta pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente aos pedidos de isenção de taxas 
de licenciamento, de licença de obras e de isenção de caução, requeridos pela entidade em epígrafe 
no âmbito da construção/alteração do edificio destinado a lavandaria, foi deliberado, de acordo com a 
referida infonnação, isentar de taxas de licenciamento nos tennos do artigo 9." do Regulamento 
Municipal de Urbanização e Ed~ficação, em vigor, e ainda dispensar da prestação de caução para 
aquelas obras, de acordo com a infonnação analisada. 

----- Tiago Rafael Martins Ferreira - Isenção de Taxas de Licença de Construção: Presente a 
informação técnica n." 432/SOSB, do dia 14 do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente aos pedidos de isenção de taxas de licença de construção, 
de uma habitação unifamiliar, processo de obras n. 0 20/2015, foi deliberado por unanimidade isentar 
do pagamento das referidas taxas de acordo com a informação analisada. 

------PEDIDOS DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE: 

------João Pera de Quina- Cabeça de casal da herança de Aurora da Anunciação Pera: 
Presentes as informações n"s 412,413,414 e 415, datadas do dia 29/09/2015, do Técnico Superior, 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, que analisa os pedido do munícipe em epígrafe, na qualidade de 
cabeça de casal da herança de Aurora da Anunciação Pera, respeitantes à constituição de compro-
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priedades entre os herdeiros sobre os prédios inscrito nas respetivas Matrizes Prediais Rústicas da 
União das Freguesia de Vale de Frades e Avelanoso sob os artigos: 

- 4554, sito no lugar de Cabanas; 
- 5556, sito em Cmiinhas do Trigo; 
- 4940, sito em Baixos do Concelho; 
- 6980, sito em Fontes da Senhora, 

informações que referem que a constituição de compropriedade ou aumento do número de compmies 
de prédios rústicos carece de parecer íàvorável da câmara municipal nos tem10s do n" 1 do artigo 54" 
da Lei n" 64/2003, de 23 de agosto, sendo definidas no número 2 do mesmo atiigo as condições a 
verificar pela câmara municipal para a emissão daquele parecer. 

------ Conclui , nestes casos concretos, que os prédios inscritos nos artigos matriciais 4554 e 6980 di s
tando do aglomerado urbano e situando-se em Área de Rede Natura 2000, REN e RAN, não têm 
caraterísticas para lotear ou mesmo edificação de habitação comércio ou serviços, e que os prédios 
inscritos nos atiigos matriciais 5556 e 4940, embora situando-se próximo do aglomerado urbano, 
em Área de Rede Natura 2000 e em REN, também não têm características para lotear ou mesmo para 
edificação de habitação, comércio ou serviços, advindo o pedido de constituição de compropriedades 
apenas do tàcto de operar uma divi são equilibrada da herança entre irmãos. 

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

------ AUTOS DE V ISTO RI A --------------------------------------------------------------------------------

------ Insalubridade na Localidade de Matela - Cumprimento de despacho para realização de auto de 
noticia: Presente a informação n° 422/ 15, de 05/l0/2015, do Fiscal Municipal, José Manuel Alves 
Ventura, infonnando que na sequência de despacho superior proferido na sequência da deliberação 
deste órgão em reunião do dia 22 de setembro do ano em curso, relativo ao assunto em epígrafe, des
locou-se à localidade de Matela, à propriedade da senhora Maria Helena Izeda Pires Domingues 
casada com o Sr. Ramiro Domingues, para verifi cação da situação de utilização do edifício destinado 
a recolha de alíàias akrrícolas, sito nas Eiras de Matela, propriedade dos citados, onde recentemente 
se verificou estar aquele edifício a ser usado como da exploração de bovinos. 

------ Conclui o autor da infonnação em análise que, na presença dos citados verificou a não existên
cia de bovinos. Tal como no espaço envolvente do dito edifício. 

------ Pelo facto considera ter a proprietária e seu marido, cumprido a deliberação desta câmara que 
ordenou a retirada dos bovinos daquele edifício, não havendo, por conseguinte, motivo para levanta
mento de auto de notícia para efeitos de instauração de contraordenação. 

------ Em face da infonnação analisada foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da situa
ção e do cumprimento, por parte dos citados, das imposições desta câmara definidas em reunião de 
22 de setembro do ano em curso. 
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------ PE D l DOS DE CERTIDÃO ------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Maria Preto Gonçalves: Presente a informação n" 426, datada de 08/ 10/2015, dos 
Técnico Superior, Manuel Miranda FetTeira Pinto, e Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, 
que analisa um pedido do munícipe em título, no qual se solicita que se certifique em como as águas 
fluviai s provenientes da rede pública vão parar ao seu poço situado na sua h01ia sita no lugar da 
Piçarrica, em Vimioso, e que isso sempre aconteceu, infonnação que refere que, antigamente, na 
zona, passava um ribeiro a céu aberto entre a Rua do Cano e as Regadas, e que com as obras de 
construção da Casa da Cultura, o troço desse ribeiro, entre a referida rua e a Rua do Matadouro, foi 
emanilhado. 

------ Infonna ainda o autor da infonnação supra referida que, pela verificação in loco constatou, 
por indicações do requerente, um antigo tubo que levava água do ribeiro para o dito poço. 

------ Refere que, segundo declarações do requerente, quando do emanilhamento elo ribeiro o emprei
teiro da obra da casa da cultura, a firma Abel Luís Nogueira & Filhos, Leia, tendo inutilizado o antigo 
tubo, ter-lhe-á colocado um novo a ligar à caixa ele interceção na rua, tubo este que agora usa para 
reforço da água do seu poço. 

------Conclui a informação em apreço referindo que nesta câmara municipal não foi possível encon
trar registo da constmção dos tubos de encaminhamento da água ela rede ou elo ribeiro para o poço 
do particular. 

------ Face ao teor da infonnação, considerando que, apesar da constatação do autor da informação, 
não existe qualquer registo sobre o facto alegado pelo requerente, considerando essencialmente que a 
gestão das águas ele ribeiros, e do ribeiro em questão, não se enquadram nos domínios das atribuições 
e competências do município, nada foi deliberado. 

------ J>/1JrllJ~(}J\TJ() ~lfl'VIC:IJ>/1~ -----------------------------------------------------------------------------

------ LOTEAMENTO MUNICIPAL INDUSTRIAL DE EM VIMIOSO - 1 a FASE- Lote N° 3 - Rever
são: Pelo Sr. Vice-presidente foi info rmado que na sequência da deliberação deste órgão tomada na 
reunião do dia 22 de setembro do ano em curso, na qual foi deliberado invocar a reversão, a favor elo 
Município ele Vimioso, elo lote n° 3 do Loteamento Municipal lndustrial de Vimioso - 1" Fase-, ins
crito na Conservatória elo Registo Predial de Vimioso sob o n° 846, artigo 1604 da Matriz Predial 
Urbana de Vimioso, por incumprimento, por pmie do comprador, Sr. Sandro Cláudio Bento Aradei
ras, das obrigações definidas no atiigos 10° do Regulamento Municipal de Venda de Lotes Indus
triais. 

------ Foi neste contexto deliberado restituir ao referido proprietátio, nos termos do artigo 12° do 
mesmo regulamento metade do valor da compra. 
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------ Porém, esclareceu o Sr. Vice-presidente da Câmara, que, considerando que o Sr. Sandro Cláu
dio Bento Aradeiras se encontra insolvente, propõe que a referida restituição se faça à respetiva mas
sa falida, representada pela Administradora Judicial da Insolvência, D1~'\ Ana Maria Amaro. 

------ Ponderada a proposta do Sr. Vice-presidente foi deliberado por unanimidade aprová-la e resti
tuir à referida massa falida o valor em causa. 

------ PRÉDIO DA ESCOLA PRIMÁRA DE ANGUEIRA - Alienação I Hasta pública: Na sequência 
da deliberação tomada em reunião ordinária realizada no dia 22/09/2015, relativa ao assunto em epí
grafe, foi presente a informação n.0 125/DAF, da comissão designada para levar a efeito o procedi
mento da hasta pública de venda do imóvel, informando que não foram apresentadas quaisquer pro
postas, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

------ PRÉDIO DA ESCOLA PRIMÁRA DE MA TELA - Proposta de aquisição: Presente uma pro
posta apresentada pelo António Alberto Monteiro Coneia, com residência no Cacém, propondo a 
compra da edificio da Escola Primária de Matela, propriedade desta câmara, sita nesta localidade, 
inscrita na Matriz Predial urbana daquela freguesia sob o artigo 480, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Vimioso sob o n" 521 /20080926, pelo preço de 18 000,00 euros, e analisada a 
infonnação O 15/2015, do Técnico Superior, António A. Lopes Coelho, informando das nom1as que 
regem a alienação do domínio privado do município, referindo que nos termos do n" 2 do artigo 81" 
do Dec. Lei n<> 280/2007, para a alienação pode ser adotado o ajuste direto quando a hasta pública 
tenha ficado deserta, situação esta que oconeu recentemente na tentativa de alienação do imóvel em 
causa. 

------ Ponderada a proposta e considerando que o valor patrimonial atual constante da matriz -
31 100,00 euros - pode estar desatualizado face ao estado de degradação que atualmente apresenta o 
imóvel, foi deliberado solicitar uma avaliação pela Autoridade Tributária e Aduaneira. 

------ Considerando que idêntica situação se verifica no edificio da Escola de Angueira, cujo proce
dimento de hasta pública também ficou deserto, foi deliberado, também para este, solicitar uma ava
liação pela Autoridade Tributária e Aduaneira, face ao estado de degradação que aquele imóvel apre
senta. 

------ J>l?l)Jl)()~ 1)1! /iJ>()J() --------------------------------------------------------------------------------------

------/1~~() ~()l:JJ41S -----------------------------------------------------------------------------------------------

------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: 
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- Ana Filipa Domingues Raimundo, estudante do 1" ano do curso de Licenciatura em Educa
ção Básica, do Instituto Politécnico de Bragança; 

- Bruno Rafael Sobrinho Costa, estudante do 2° ano do curso de Licenciatura em Educação 
Básica, do Instituto Politécnico de Bragança; 

-Luís Filipe Carvalho Fermmdes, estudante do 2° ano do curso de Licenciatura em Enferma
gem, do Instituto Politécnico de Bragança; 

-Regina Maria Hilário Gonçalves, estudante do 1" ano do curso de Licenciatura em Gestão de 
Negócios Internacionais (Curso Europeu), do Instituto Politécnico de Bragança; 

- Tatiana Silva Faria, estudante do 2" ano do curso de Mestrado Integrado em Ciências Farma
céuticas, da Universidade da Beira Interior; 

- Sérgio Rui do Bento Pinto, estudante do 2" ano do cmso de Licenciatura em Educação 
Ambiental, do Instituto Politécnico de Bragança; 

- Cátia da Cunha Carvalho, estudante do Y' ano do curso de Mestrado Integrado em Ciências 
Fannacêuticas, da Faculdade de Farmácia, da Universidade do Porto, 

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

------ Foi, ainda, deliberado atribuir, nos mesmos tennos, um apoio suplementar para outras despesas 
escolares à estudante Cátia da Cunha Carvalho, no valor de 50,00 euros mensais. 

----- Relativamente aos processos dos estudantes: 

-Andreia Cathy Fernandes Rodrigues, estudante do 2." ano do curso de Licenciatura em 
Enfermagem Veterinária, do Instituto Politécnico de Bragança foi deliberado defetir o pedido de 
apoio, rectificando a deliberação tomada na reunião anterior, uma vez que se verificou ter havido erro 
na emissão do certificado de matrícula, por parte do estabelecimento de ensino, estando assim reuni
das as condições previstas no regulamento para autorizar o apoio solicitado. 

-Sofia Céu Lopes Esteves, estudante do 1.0 ano do curso de Licenciatura em Engenharia Agro
nómica, da Escola Superior Agrária de Bragança, foi deliberado indeferir o pedido de apoio, nos ter
mos da alínea c) do artigo 5.0

, do regulamento em vigor. 

--- 2 - Ensino secundário - Presente, também, os respetivos pedidos de apoio fonnulados nos 
tetmos do mesmo regulamento, visando custear despesas de transporte coletivo, material e livros 
escolares e alojamento em residência para estudantes, dos estudantes do ensino secundário: 
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- Luzia das Graças do Bento Pinto, estudante do 11 " ano, no Agrupamento de Escolas Miguel 
Torga de Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio no valor de 
250,00 euros, por período, para residência, livros e material escolar; 

- João Xavier Gonçalves, estudante do 11 o ano, no Agrupamento d e Escolas Abade de Baçal, 
em Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio no valor de 250,00 
euros, por período, para residência, livros e material escolar; 

- David Smith Afonso, estudante do 2." ano, do Curso de Técnico de Produção Agrária, de 
Nível IV, da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mirandela, foi delibe
rado nos tennos do regulamento conceder apoio para pagamento do transporte de Vimio
so/Mirandela/Vimioso; 

- Tracy Smith Afonso , estudante do 10° ano do Ensino Secundário, do Agrupamento de Esco
las de Miranda do Douro, foi deliberado, nos tem1os daquele regulamento, conceder apoio para 
pagamento dos livros e material escolar, no valor de 200 euros; 

- Diana Catarina Taveira Monteiro , estudante do 12" ano do Ensino Secundário, do Agrupa
mento de Escolas de Miranda do Douro, foi deliberado, nos tennos daquele regulamento, conceder 
apoio para pagamento dos livros e material escolar, no valor de 250 euros; 

- Maria de Fátima Jardino Brás, estudantes do 12° ano do Ensino Profissional, 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, alimentação e transporte. 

------ lJl!T~lJS -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------Susana Sofia Carvalho Pires e Maria Helena dos Anjos Preto: Foi presente a informação refi' 
30/DDEC/EEF, datada do dia 12 do mês corrente, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, infor
mando que no âmbito da candidatura no 948754, apresentada por esta câm ara no lEFP de Bragança, 
foi aprovada com o número de processo n." 189/CEV15, 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 se!:,JUro 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 informação em análise foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da aprova
ção desta candidatura e ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara no dia 12 do 
con·ente mês. 
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------ Mafalda Cristina Xavier Galhardo e Lúcia de Fátima Ramos Femandes: Foi presente a 
infonnação rem 31/DDEC/EEF, datada do dia 13 do mês corrente, da Assistente Técnica, Natalina 
Neves Pires, informando que no âmbito da candidatura no 929696, apresentada por esta câmara no 
IEFP de Bragança, foi aprovada com o número de processo n.0205/CEI+/ 15, respeitante aos candida
tos 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 atas a estes inerentes. 

------ Face à informação 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. 

------ Santa Casa da Misericórdia de Vimioso - Pedido de Isenção de taxa de abertura de sepultu
ra de Adérito dos Anjos Pires Lopes: Presente o pedido de isenção de taxa de abertura de sepultura, 
para inumação do senhor Adérito dos Anjos Pires Rodrigues, justificando o pedido com o facto de o 
mesmo não possuir rendimentos e analisada a infonnação administrativa n.0 32115, subscrita pela 
Coordenadora Técnica, Zita Mmiins Tecedor, a qual conclui que o regulamento municipal não prevê 
qualquer isenção neste âmbito, foi deliberado por unanimidade infonnar a entidade requerente do teor 
desta infonnação. 

------ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - Amartes - Copadonordeste -Município de Vimioso: 
Pelo Sr. Presidente foi presente uma minuta do protocolo de colaboração entre a Amartes - Associa
ção de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Desportivo, a Copadonordeste - Cooperativa de Pro
dutos agrícolas, CRL e o Município de Vimioso, cujo objeto é a realização de um Mercado Rural -
"Cachico - Mercado Rural ", no dia um de novembro do ano em curso, com o objetivo de dinamizar 
o Mercado Municipal e promover os produtos locais. 

------ No âmbito do referido protocolo obriga-se o município a ceder as instalações do Mercado 
Municipal de Vimioso, sito no Largo do Jogo, e a desenvolver atividades inerentes e complementa
res bem como a patrocinar o evento com animação e publicidade. 

------ Ponderados os termos da proposta de protocolo e considerando, no essencial, que este tem 
como objetivo principal a dinamização do Mercado Municipal e a promoção dos produtos locais, ati
vidades enquadradas nas atribuições municipais, foi deliberado por unanimidade aprovar aquele pro
tocolo e participar com a cedência das instalações do mercado municipal, (espaço das bancadas), 
patrocinar o evento com animação e publicidade. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas onze horas e trinta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos ter-
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mos do artigo 57", do Anexo I, da Lei n.0 75/20 13, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos 
membros presentes e, de acordo com a parte final desta norma 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-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 
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