CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

ATA No 022

------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, r ealizada no dia vinte e um do mês
de outubro do ano dois mil e catorze.
------ Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano dois mil e catorze, pelas dez horas, na sala de
reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge
Fidalgo Martins, António Augusto Torrão Vaz, Heleno da Costa Simões, Licínio Ramos Martins e
Adriano Augusto Gonçalves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, 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
------REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO
1--- PROPOSTA PRÉVIA DA PLANTA DE ORDENAMENTO-PLANTA DE CONDICIONANTES E RESPETIVO REGULAMENTO-RELATÓRIO AMBIENTAL -------Presente a infmmação no 328, datada de 20 do mês em curso, da Técnica Superior, Sónia
Maria, apresentando os documentos em título elaborados no seguimento das sucessivas reuniões de
trabalho desenvolvidas entre os técnicos desta câmara e os dirigentes políticos, propondo a este órgão
executivo a sua análise aprovação e subsequentemente a remissão para submissão à aprovação da
Comissão de Acompanhamento do PDM requerendo neste âmbito a realização da 33 Reunião Plenária, foi deliberado após apreciação exaustiva daqueles documentos, aprová-los e remete-los à Comissão de Acompanhamento para aprovação e requerer a realização da 33 Reunião Plenária daquele
órgão.

2--- PARECER TÉCNICO SOBRE A PROPOSTA DE PERÍMETRO URBANO APRESENTADA PELA JUNTA DE FREGUESIA DE VIMIOSO AO PERÍMETRO URBANO------------- Presente a infonnação n° 327, datada de 20 do mês em curso, da Técnica Superior, Sónia
Maria, sobre a definição do perímetro urbano no âmbito da Revisão do PDM de Vimioso, referindo
que no âmbito da deliberação do dia 12/08/2014, desta câmara, foram submetidos à apreciação das
respetivas juntas de freguesia as cartas de definição dos Perímetros Urbanos Propostos, acompanhados das respetivas RAN Bruta. Apreciação esta que decorreu em respeito do CP A e se deu por concluída findo o prazo de audiência, tendo resultado deste procedimento algumas solicitações que
foram contempladas e remetidas a apreciação e aprovação da entidade competente no âmbito da
aprovação da Proposta de RAN Bruta, que neste momento se encontra aprovada pela DRAPN.
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Contudo, refere que, nessa data, surge uma nova pretensão da Junta de Fr eguesia de Vimioso, em ofício 52/FV, de 13/10/2014, que deve merecer atenção e ainda passível de apreciação superior, proposta
da qual faz a sua apreciação técnica e, se aceite por este órgão, ficará sujeita a nova apreciação da
CA do PDM em sede de Reunião Plenária e no que concerne a algumas entidades cujo parecer já foi
consensualizado pelas entidades competentes no âmbito da RAN e REN, existindo, mesmo assim,
algumas pretensões não aceites em tempos, o que não invalida a sua nova análise e possível aceitação.
------ Alerta para o facto de que, em face da prevista publicação do novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Tenitorial (RJIT) para o próximo mês, se conced er aos PDM 's em revisão como é o caso de Vimioso - um período de 60 dias para entrarem no período de discussão pública,
conciliando com a Nova Lei dos Solos, cujo regime transitório terminará a 29/07/2015, é crucial
que, nesta data, esta câmara esteja em condições de solicitar a 3a Reunião da Comissão de Acompanhamento, apesar de alguns contratempos como sejam a aprovação do Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (PMDF), entre outros, por factos alheios a esta câmara.
------ Do ponto de vista técnico e em respeito das medidas constantes do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Tenitorial, em vigor, e de decisões já tomadas refere-se à análise da proposta da
Junta de Freguesia de Vimioso de inclusão em perímetro urbano de áreas assinaladas em carta, referindo-se aos casos concretos, nos seguintes termos do seu estudo técnico:
que, no atual quadro urbanístico e do ponto de vista técnico, é incompatível integrar nos
perímetros urbanos estabelecimentos agropecuários;
algumas pretensões da junta de freguesia foram-no, também, desta câmara, porém não
merecerem aprovação pelas entidades gestoras da RENe RAM;
a inclusão da Mancha I, em perímetro urbano, poderá submeter-se a aprovação admitindo-se uma solução de inclusão parcial (até à estação elevatória);
a inclusão da Mancha 2, poderá ser decidida por este órgão posto que colide com zona
definida para equipamentos (Parque de Campismo);
a inclusão da Mancha 3, não seria aceite confonne informação já dada pela DRAPN,
posto que já corresponde a RAN em vigor e logo a uma proposta de desafetação. Não obstante, poderá ser submetida a nova apreciação da CA uma vez que não se propõe a totalidade da área representada, mas apenas a mancha anexa;
a inclusão da Mancha 4, assinalada em carta, considera-se desajustada e de dimensão
não justificável, propõe-se, assim, uma solução técnica alternativa a apreciar superionnente;
a inclusão da Mancha 5, refere não se perceber a pretensão posto que não existe no local
edificação que justifique a sua inclusão em perímetro urbano. Com a agravante de colidir
com áreas de RAN e REN em vigor e se propor para a revisão do PDM em curso como
Cabeceiras de Linhas de Agua, para além de nem haver sequer justificação do ponto de vista
urbanístico e das regras impostas pela CCDRN;
a inclusão da Mancha 6, refere que esta pretensão não tem justificação técnica face ao
edificado existente no local;
a inclusão da Mancha 7, apresenta-se como solução até área de RAN em vigor, de forma a não comprometer a RAN Bruta já aprovada;
a inclusão da Mancha 8, colide com área ade RAN e de REN em vigor e proposta na
revisão do PDM em curso como Cabeceira de Linhas de Agua que implica um pedido de
exclusão à REN, passível de tratamento nos moldes que tecnicamente apresenta- mancha
menor que a prevista pela Junta de Freguesia- salvaguardando que a construção existente no
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local não justifica o pedido de exclusão, o que não invalida uma nova tentativa de inclusã
no perímetro urbano, j á antes abordado;
a inclusão da Mancha 9, colide com REN em vigor também prevista na proposta de
revisão em curso, pelo que não deve ser considerada;
a inclusão da Manchai O, é possível de ser aceite e de ser submetida à Comissão de
Acompanhamento;
a inclusão da Mancha 11, não deve ser considerada;
a inclusão da Manchal2, não deve ser considerada por tecnicamente se entender desa~
justada e de dimensão não ajustável;
a inclusão da Manchal3 e 14 , estas manchas colidem com REN em vigor e prevista na
revisão em curso, tendo sido solicitada a sua exclusão por questões de ordenamento mas
não aceites pelas entidades responsáveis Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da
Região Norte e Agência Portuguesa do Ambiente.
Ponderada a proposta da junta de freguesia face ao exposto e fundamentação técnica da
informação em apreciação foi deliberado aprovar a proposta de solução dos limites ao perímetro
urbano apresentada pela técnica autora da infonnação, confonne carta anexa àquele estudo técnico e
submete-la à apreciação da CA e entidades com poderes de jurisdição sobre a matéria em causa.

------ PRlJJETO DE REGl!LAMEJ\TJr() Ml!J\TI<7IPL4L A PLICÁVEL À~ ATIVJrDADl?~ DE
AJ\TIMAÇAiO 1? DE APOI() À FAMÍLIA (AAA F) E À ClJMPONENJrE DE A PlJIO À J7AMÍLIA (CAF) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA - Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente uma proposta do regulamento em

titulo elaborado ao abrigo do Despacho n ° 9265-B/20 13, Lei n° 5/97, Decreto-Lei n° 147/97, e Despacho Conjunto n° 300/97, que tem por objeto estabelecer as regras de funcionamento das AAAF
para os alunos que frequentam a educação pré-escolar e da CAF para os alunos do 1° Ciclo que frequentam o Agrupamento de Escolas de Vimioso.
------ Analisado e discutido aquele regulamento foi deliberado por unanimidade aprová-lo e, nos termos do a1tigo 118° do Código do Procedimento Administrativo promover a sua apreciação pública e,
findo este procedimento submete-lo à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.

------ ~JrJrl!L4(7AilJ J7IJ\TL4J\T<71?Jr~ ------------------------------------------------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de

ontem, ve1ificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 574 434,26 euros.
------ PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014:
------MODIFICAÇÃO N° 20 - ALTERAÇÃO N° 16: Presente a modificação/alteração em epígrafe no

valor de 18 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la.
------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014:
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------MODIFICAÇÃO W 20- ALTERAÇÃO No 16: Presente a modificação/alteração em epígrafe do

valor total de 21 000,00 euros correspondendo a despesas cmTentes, foi d eliberado por unanimidade
aprová-la.

CONTINUAÇÃO OU ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL E NÃO CONTEMPLAÇÃO DE AÇÕES NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015 - Presente a

infonnação n° 064, de 16 do mês em curso, da responsável Solange Delgado, infonnando que existem no PPI algumas ações para as quais foram efetuados os cabimentos no âmbito da abertura de
procedimentos entre as quais o procedimento concursal para "Reabilitação de Equipamentos de
Segurança Pública - GNR de Vimioso·· que ainda não foi objeto de adjudicação, e de outras ações
com este correlacionadas incluídas na Ação n" 67 - Reabilitação de ed(fícios das forças de segurança pública - GNR de Vimioso - e na Ação n" 73 - Aquisição do direto de supe1:{icie do posto da
GNR de Vimioso - questionando se se pretende ou não manter o concurso referido, por fonna de, no
caso de não se pretender manter, poder estornar-se o cabimento para outras rubricas e, consequentemente, não contemplar aquelas ações no PPI do próximo ano.
------ Face ao teor da informação, tendo em conta que o foi inviabilizado o financiamento comunitário para o concurso referido, foi deliberado por unanimidade anular o procedimento concursal referido e consequentemente anular o cabimento respetivo, estomando para outras ações as rubricas afetadas ao respetivo procedimento concursal, e submeter à Assembleia Municipal a aprovação desta operação.

------ ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS, PREÇOS E LICENÇAS -REGULAMENT OS MUNICIPAIS:

Presente a infmmação n° 061/DF, subsc1ita pelo responsável, António Emílio Martins, inforn1ando
que existem neste municipio regulamentos cujos valores das taxas podem e devem ser atualizados
anualmente com base no valor da inflação verificada no ano ante1ior, referindo neste contexto o que
detennina o n° 1 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 consumidor e alertando que, inclusive, alguns regulamentos remetem especificamente para a sua atualização anual em
conformidade com a referida lei, devendo esta atualização constar dos documentos previsionais do
municipio.
------ 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 2014, sendo esta apenas tornada pública no início do ano seguinte - 20 15 - pelo que deverá ser autorizada a atualização em apreço
logo que publicada aquela taxa.
------ Complementarmente informa que, nos anos de 20 12 a 2014, não foram atualizados os Regulamentos do Serviço de Abastecimento de Água e do Serviço de Saneamento, tendo-se fundamentado
tal facto em motivos de cariz social.
------ Ponderado o teor da inforn1ação analisada e considerando que a situação económica nacional
para o ano em curso se prevê idêntica aos anos anteriores, sendo, consequentemente, idêntica a
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situação económica dos munícipes do concelho, foi deliberado por unanimidade atualizar todos
regulamentos à exceção das taxas e preços respeitantes ao consumo de água, saneamento e lixos.
------ Considerando que está em causa matéria regulamentar da competência da Assembleia Municipal foi ainda deliberado por unanimidade submeter este assunto à Assembleia Municipal, em próxima
sessão ordinária.

------PROPOSTA PRÉVIA DE PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015 - Presentes os
documentos previsionais - documentos prévios sumários das dotações iniciais para 2015: - Previsões
das receitas e das despesas, para efeitos de um primeiro estudo e análise, posterior discussão e aprovação dos Documentos Previsionais 20 15, foi deliberado agendar a discussão e aprovação destes
documentos para próxima reunião onde serão apresentados os documento definitivos e neste sentido
marcar para o próximo dia 28 do mês em curso, à hora habitual, uma reunião extraordinária.

------ PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2015-2018 E ORÇAMENTO DA CIM-TTMCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES: Presente os documentos

previsionais da comunidade que contempla a previsão das transferências do Município de Vimioso na
qualidade de membros foi deliberado aprová-lo e propor a aprovação à Assembleia Municipal em
próxima sessão.

------EMPREITADAS E OBRAS P ÚBLICAS--------------------------------------------------------------------- AJUSTE DIRETO PARA A EMPREITADA DE "FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA
O BALNEÁRIO TERMAL" - Adjudicação: Presente o relatório do júri de acompanhamento do pro-

cedimento em título elaborado ao abrigo do artigo 125° do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n°
18/2008, de 29/011, que conclui que, de entre as finnas convidadas, foi apresentada apenas uma proposta, a da firma Manuel Joaquim Caldeira, Lda., do valor de 149 749,58 euros, a que acresce o
IV A à taxa legal em vigor, que classifica em 1° lugar, concluindo, neste sentido, que sendo a única
apresentada, poderá a esta firma ser confirmada a adjudicação da obra a que a mesma respeita.
------ Ponderado este relatório foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação da obra à firma referida.

------ AJUSTE DIRETO PARA A EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO
CONCELHO- REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PROMOÇÃO CULTURAL LOCAL E
INTERGERACIONAL- Adjudicação: Presente o relatório do júri de acompanhamento do procedi-

mento em título elaborado ao abrigo do artigo 125° do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei no 18/2008,
de 29/011 , que conclui que, de entre as fi1mas convidadas, foi apresentada apenas uma proposta, a
da fitma Riu Raimundo Construções, Lda, do valor de 127 401,87 euros, a que acresce o IVA à
taxa em vigor, que classifica em 1° lugar, concluindo, neste sentido, que sendo a única apresentada,
poderá a esta firm a ser confirmada a adjudicação da obra a que a mesma respeita.
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------ Ponderado este relatório foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação da obra à firma referida.

------ AJUSTE DIRETO PARA A EMPREITADA DE "' EDIFÍCIO DE APOIO AO BALNEÁRIO
TERMAL PARA ESTUDO MÉDICO HIDROLÓGICO" -Adjudicação: Presente o relatório do júri
de acompanhamento do procedimento em título elaborado ao abrigo do artigo 125° do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei no 18/2008, de 29/011, que conclui que, de entre as firmas convidadas, foi
apresentada apenas uma proposta, a da firma Manuel Armando Freitas - Aluguer de Máquinas e
Equipamentos Construção e Engenharia Civil, Lda, do valor de 149 129,50 euros, a que acresce o
IV A à taxa em vigor, que classifica em 1° lugar, concluindo, neste sentid o, que sendo a única apresentada, poderá a esta finna ser confirmada a adj udicação da obra a que a mesm a respeita.

------ Ponderado este relatório foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação da obra à firma referida.

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

-- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura - Portas de Serapicos I Ed(ficio de
Receção e Encaminhamento - Auto de medição n° 1O de trabalhos normais, datado de 17/ 10/20 14,
no valor de 11 862,84 euros;
--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura- Portas de SerapicosiEdifício de Serviços do Centro de Receção e lnte1pretação - Auto de medição n° 4, datado de 17/1 0/20 14, no valor
de 1O 128,30 euros;
--Centro Inte1pretativo das Minas de Argozelo - Auto de medição n. 0 12 de trabalhos normais,
datado de 17/ 10/2014, no valor de 56 03 8,83 euros;
--Beneficiação I Conservação I Reparação de Arruamentos Diversos no Concelho - Jfl Fase,
Pavimentação de Arruamentos em Angueira -Auto de medição n° 2, datado de 20/ 10/20 14, no
valor de 26 599,09 euros,
foi deliberado por unanimidade aprová-los.

------ CON TRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS------------------------------------------------------- INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO ETAR COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, ETAR CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÕES
ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOSELO E PARQUE DE CAMPISMO - Relatório de exploração do mês agosto/2014 e fatura D 0 5670105762: Presente a informação n° 130, datada do dia
seis do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao
relatório em epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a firm a A. G.S., reportando que o
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serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anonnal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de
3713,18 euros.

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração do mês agosto/2014 e fatura 11° 5670105761: Presente a infom1ação n° 134, datada do dia vinte do mês conente,
subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente 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 anom1al, foi deliberado por unanimidade aprovar os
serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 15 197,38 euros.

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de agosto a 20
de setembro de 2014 e fatura n.0 5670105880: Presente a informação n° 132, datada do dia oito do
mês conente, subsc1ita pelo Técnico Supe1ior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao rel atório
em epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a firma A. G.S., reportando a prestação do
serviço que se cifrou numa taxa efetiva de cobranças na ordem de 94,52%, foi deliberado por unanimidade aprovar este relatório e proceder ao pagamento da fatura no valor de 38 18,09 euros, relativa
ao período em apreço.

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA - Relatório de
exploração do mês agosto/2014 e fatura 11° 5670105764: Presente a informação n° 131, datada do
dia sete de setembro passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela prestadora do referido serviço, a firma A. G.S., reportando
que o serviço foi prestado com regula1idade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por
unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de
3537,97 euros.

------ EDIFICAÇÃO E URBANIZA ÇA~O ---------------------------------------------------------------------------DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:

------ Pelo Sr. Presidente da Câmara foi informado 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.0 1 do artigo 34. 0 do Anexo I da Lei n. 0 75/2013, de 12 de
setembro, deferiu os seguintes pedidos de licenciamento de operações urbanísticas:

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vimioso- Licenciamento do Bar,
sito na Rua da Fonte Nova, 12, em Vimioso;
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- Nelson Garrido Correia - Demolição/Construção de uma habitação unifamili ar, sita na Rua
das Eiras e Baixo, em Vale de Frades,
foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

------ QUEIXA RELATIVA A ALOJAMENTO DE ANIMAIS DENTRO DO AGLOMERADO
URBANO DE ARGOSELO - Domingos de Oliveira Poio: Presente a infonnação n° 315, de

03/10/2014, do Técnico Superior, Vítor Filipe Afonso Ventura, relativa ao assunto em título já objeto de auto de vistoria, datado do dia catorze do mês de julho do ano em curso, efetuada às instalações
da exploração de bovinos, na localidade de Argozelo, propriedade do senhor Manuel Ataíde Miranda, originada em reclamação apresentada pelo munícipe em título, sobre insalubridade verificada
nas instalação de bovinos do reclamado, na sequência do qual este se comprometeu a deslocalizar os
animais para um estábulo devidamente licenciado no âmbito do REAP, situado fora do perímetro
urbano, e neste contexto se comprometeu, até que procedesse à deslocalização dos animais para o
novo alojamento, a cumprir com as mais elementares regras de higiene, nomeadamente:
- limpeza regular das instalações;
-evitar acumulação de estrumes no exteiior;
- desinsetização quer dos animais quer do alojamento com alguma frequência.
------ Refere a informação referida que apesar do compromisso assumido pelo proprietário das instalações e animais causadores da insalubridade, foi posteriormente aquele notificado, pessoalmente,
vindo nesta sequência a infonnar por cmia de 23 de setembro, do ano em curso, infonnando que a
proprietária do estábulo e da exploração é a Sí1 Ana Maiia Fernandes Ataíde, falecida no passado dia
17 de abril do ano em curso, e que ainda não foi feita partilha, confirmando ainda a existência dos
bovinos no referido alojamento situado a uma distância considerada da habitação do queixoso.
------ Porém, apesar de tudo, veio aquele, por cmia do dia 21 de agosto a informar esta câmara não
ser o proprietário da exploração, vindo mais tarde a esclarecer que a proprietáiia do estábulo e respetivos animais ali alojados é a Si' Ana Maria Fernandes Ataíde, falecida a 17 de abril do ano em curso,
que ainda não foi feita a pmiilha, confinnando que o estábulo alberga três bovinos e que se encontra a
uma distância considerável da habitação mais próxima e que são tomadas as regras de higiene
naquele estábulo.
------ Reitera-se na informação em análise que o edifício onde se encontram os bovinos, objeto da
queixa em apreço não se encontra licenciado para o uso dado atualmente, infringindo o disposto no
na alínea c) do n° 1 do a11igo 98° do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação. Facto punível nos
termos do artigo 98° n° 1, alínea d), deste regime jurídico com contra-ordenação com coima graduada
entre 500,00 euros a 100 000,00 euros, sem prejuízo de responsabilização civil, criminal ou disciplinar. Por outro lado informa que o artigo 100° daquele regime detennina que o desrespeito pelos atos
administrativos determinadores das medidas de tutela da legalidade urbanística, promovidos no âmbito do processo em apreço, constitui ctime de desobediência previsto nos termos do artigo 348° do
Código Penal.
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------ Considerando que pode estar em causa a prática de crime de desobediência do Sr. Manuel
Ataíde Miranda, às diversas detem1inações desta câmara municipal, foi deliberado por unanimidade
remeter o processo ao ministério público.

------/t ~rf() SlJ~l/1~ ----------------------------------------------------------------------------------------------------APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS:

------Maria Alice

~alvo

Monteiro: Presente um pedido de apoio da munícipe em epígrafe para a rea-

lização de obras de restauro da sua casa de habitação, sita à travessa do Outão n° 5, em Campo de
Víboras, e analisada a infom1ação social n.0 38, datada de 16110/2014, onde se relata a situação
socioeconómica do agregado familiar e o estado de degradação da sua habitação resultante de incêndio oconido no mês de agosto último, juntando-se no mesmo contexto, a informação técnica n° 331,
de 21 /10/2014, do Técnico Supe1ior, Orlando Marcos Moscoso, que, reportando-se ao orçamento
anexo que discrimina os materiais necessários para a execução das obras consideradas necessárias
calculados no valor de 1505,06 euros, com IVA incluído, confirma a efetiva necessidade de proceder
a obras de restauro daquela habitação e serem os materiais constantes do orçamento os adequados
para realizar as reparações, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo do artigo 1. 0 do Regulamento
para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, e à semelhança de situações idênticas decididas anterionnente por esta câmara, atribuir um apoio, para aquisição dos materiais, até ao valor do orçamento referido, a atribuir de acordo com a faturação que for apresentada.

------ /trminda da

~onceição

Fernandes: Presente um pedido de apoio da munícipe em epígrafe

para realização obras de mnnjo da sua casa de habitação, sita à Rua da Fonte n° 7, em Serapicos, e
analisada a infonnação social n. 0 36, datada de 13110/2014, onde se relata a situação socioeconómica
do agregado familiar e o estado de degradação da sua habitação, juntando-se no mesmo contexto, a
informação técnica n° 332, de 21110/2014, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, que,
reportando-se ao orçamento anexo, no valor total de 2350,00 euros, confim1a a efetiva necessidade
de proceder a obras de restauro daquela habitação, não sendo exagerado o valor orçamentado para
realizar as reparações, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo do a1tigo 1.0 do Regulamento para
Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, e à semelhança de situações idênticas decididas anteriormente por esta câmara, atribuir um apoio, para aquisição dos materiais, até ao valor do orçamento
referido, a atribuir de acordo com a faturação que for apresentada.

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

--- 1 - Ensino superior - Presente os respetivos pedidos de apoio formulados nos termos do Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, dos estudantes
do ensino superior:
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- Tânia Ferreira Correia, estudante do 211 ano do curso de Licenciatura em Reabilitação Psicomotora, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro;
- Margarida Padrão Afonso, estudante do 2° ano do curso de Licenciatura em Enfennagem do
Instituto Politécnico de Bragança;
- Solange Fernandes Oliveira, estudante do 1" ano de Mestrado Integrado em Engenharia
Biomédica, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Nova de Lisboa;
- Tatiana Silva Faria, estudante do 1" ano de Mestrado Integrado em Ciências Fannacêuticas,
da Universidade da Beira Interior;
-Luís Filipe Carvalho Fernandes, estudante do 1° ano do curso de Licenciatura em Enfennagem, do Instituto Politécnico de Bragança;
- Tina Joana de Castro Mm·eiras, estudante do 1° ano do curso de Licenciatura em A1ie e
Design, do Instituto Politécnico de Bragança;
- Marina Sofia Cordeiro, estudante do 3° ano do curso de Licenciatura em Dietética e Nutrição, do Instituto Politécnico de Bragança;
- Cátia da Cunha Carvalho, estudante do 4° ano do curso de Mestrado Integrado em Ciências
Fannacêuticas, da Faculdade de Fam1ácia da Universidade do Porto;
foi deliberado nos tem1os do n° 3 do artigo 3° do referido regulamento conceder apoio para pagamento das propinas, a partir desta data, a pagar diretamente aos respetivos estab elecimentos de ensino.
------ Foi ainda deliberado atribuir, nos mesmos termos, um apoio suplementar mensal para outras
despesas com alojamento, alimentação e material escolar às estudantes Marina Sofia Cordeiro, no
valor de 80,00 euros e à Cátia da Cunha Carvalho, no valor de 50,00 euros.
------ Presente também o pedido de apoio para pagamento de propinas do estudante do ensino superior apresentado pelo estudante:
- Fábio André Fernandes Carvalho, estudante do 1o ano de Mestrado em Sistemas Energéticos Sustentáveis - 2.° Ciclo, na Universidade de Aveiro, curso não integrado, de
acordo com o Acordo de Bolonha, considerando que dispõe o Regulamento Municipal de
Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior que: -"em caso de omissão
ou dúvidas emergentes do regulamento e de casos excecionais, as mesmas serão analisada
e decididas por deliberação da Câmara Municipal.
Atendendo à condição económica do requerente, constante do processo social, delibera
por unanimidade esta câmara conceder ao requerente o apoio solicitado.
------ Presentes também no mesmo âmbito, os processos dos estudantes:

- Paulo Jorge Lopes Granado, estudante do 1° ano do curso de Licenciatura em Engenharia
Civil, do Instituto Politécnico de Bragança;
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- Cristina Sofia Lopes Cameirão, estudante do 2° ano do curso de Licenciatura em Biologia e
Biotecnologia, do Instituto Politécnico de Bragança;
foi deliberado nos mesmos tennos conceder apoio para pagamento das propinas, com efeitos a partir
de janeiro de 2015, a pagar diretamente aos respetivos estabelecimentos de ensino.
------- Relativamente ao processo do estudante:

- Tony João de Castro Mm·eiras, estudante do 2. 0 ano do curso de Licenciatura em Engenhmia
Eletrotécnica e de Computadores, do Instituto Politécnico de Bragança foi deliberado indeferir o pedido de apoio, nos termos da alínea d), do n. 0 1, do artigo 12.0 do regulamento, por não
ter tido aproveitamento no ano anterior.

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

- Nelson Dias do Vale, estudante do 10° ano do Ensino Secundário, do Agrupamento de
Escolas Miguel Torga de Bragança, foi deliberado, nos tennos daquele regulamento,
conceder apoio, no valor de 200,00 euros por período, para alojamento no Seminário Maior
de S. José e outras despesas;
- Glória Elisabete Ribeiro da Silva, estudante do 11 o ano do Agrupamento de Escolas Emídio
Garcia de Bragança, foi deliberado, nos tenuos daquele regulamento, conceder apoio para
livros e matetial escolar, no valor de 250,00 euros por período;
- Sara Miguel Gonçalves, estudante do 11 o ano do Agrupamento de Escolas de Miranda do
Douro foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio para livros e material
escolar, no valor de 200,00 euros;
- Carina da Piedade Xavier Oliveira, estudante do 12° ano do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia de Bragança, foi deliberado, nos tennos daquele regulamento, conceder apoio para
livros e material escolar, no valor de 200,00 euros;
- Tânia Rodrigues Vaqueiro, estudante do 12° ano do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia
de Bragança, foi deliberado, nos tennos daquele regulamento, conceder apoio para livros e
material escolar, no valor de 200,00 euros;

------ OlJTROS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁXIS- LICENCIAMENTO:
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------ António Ataíde Lopes - Transmissão de licença: Presente o processo relativo à transmissão
da Licença de Táxi n° 2 do Contingente da Freguesia de Carção, titula em nome de José António
Fonseca Bento, no qual se requer transmissão para António Ataíde Lopes, titular do Alvará para o
Exercício da Atividade de Transportes em Táxi n° 115283, emitido em 02/ 09/2014, foi deliberado por
un animidade autorizar a transmissão e promover o devido averbamento.

------CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO DO I.F.P.

------Medida Contrato Emprego-In.'!·erção- (Portaria ll 0 12812009 I Desp. N° 1573-A/2014): Presente a infonnação no DESC/EEF/18, a datada do dia 29 do mês findo , da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, infom1ando que no âmbito da candidaturas n° 794366, processo n° 138/CEI/ 14,
apresentada no IFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional de Bragança foi a mesma aprovada, contemplando as candidatas: Lúcia de Fátima Lopes e Maria Inês X avier do Fundo.
------ Infom1a complementannente que o contrato é pelo período de 12 meses, no valor total de
5770,80 euros, suportado por esta câmara, coJTespondendo, a uma bolsa anual do valor de 2012,16
euros, subsídio de alimentação no valor de 2254,56 euros, subsídio de transporte no valor de 1006,08
euros e seguro no valor de 498,00 euros
------ Face à informação analisada foi deliberado por unanimidade aprovar o contrato em apreço e
promover os respetivos procedimentos administrativos prévios inerentes a este.

-----MUSEU DA TERRA DE MIRANDA - Criação da Associação dos Amigos do Museu da Terra de
Miranda: Foi presente uma exposição da diretora do museu em título expondo da intenção de criar a
Associação dos A migos do Museu da Terra de Miranda, com o objetivo de inserir de forma ativa a
sociedade civil das tetTas de Miranda nas ações do museu, promovendo a sua abrangência e dinamização, propondo, neste âmbito, a esta câmara municipal, a integração daquela associação nesta fase
da sua fundação.
------ Ponderada esta proposta foi deliberado por unanimidade manifestar a intenção de integrar a
referida associação.
------ Para a efetiva integração do mumc1p10 foi deliberado solicitar um exemplar dos estatutos
daquela associação e, oportunamente, submeter à apreciação da Assembleia Municipal uma proposta
de integração do município.

-----Associação de Criadores de Raça Mirandesa- Concurso Nacional2014: Presente o relatório
de contas referente ao concurso nacional de bovinos de raça rnirandesa - 20I4, apresentando adespesa total de 54 639 euros, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

------ Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião
pelas doze horas, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos do attigo 57° do
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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 norm a 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
assinada por todos os membros intervenientes nesta reunião .
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