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CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia vinte e nove do
mês de julho do ano dois mil e catorze.
------ No dia vinte e nove do mês de julho do ano dois mil e catorze, pelas dez horas e dez minutos,
na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António
Jorge Fidalgo Mmtins, António Augusto Tonão Vaz, Heleno da Costa Simões, Adriano Augusto
Gonçalves Prada e Licínio Ramos Ma1tins, 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
------ GESTÃO DE RECURSOS H UMANOS--------------------------------------------------------------------ACORDO DE COLABORAÇÃO- PROGRAMA DAS ATI VIDA DES DE ENRIQUECIMENTO

CURRICULAR 2014-2015 - Ente o Município de Vimioso e o Agrupamento de Escolas de Vimioso
/Contratação de Pessoal para Desempenho de Atividades de Enriquecimento Curricular - AEC:

Pelo Sr. Presidente foi presente o protocolo em epígrafe celebrado ontem, no qual se estabelecem as
condições de colaboração entre este Município e o Agrupamento de Escolas de Vimioso no âmbito
do Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular, para o ano letivo 2014/2015.
------ Neste contexto o Sr. Presidente expôs que, no âmbito da celebração do acordo referido, há
necessidade de proceder ao recrutamento dos técnicos necessários para o desenvolvimento das respetivas atividades e que no referido acordo são contempladas as atividades de Ensino do Inglês, Atividade Física e Desportiva e Educação Musical, sendo, assim, necessário proceder ao recrutamento dos
respetivos técnicos para desenvolvimento daquelas atividades.
------ Acrescentou que para esta contratação terá que ser promovido o devido procedimento concursal
de contratação a termo resolutivo.
------Neste sentido foi analisada a informação n° 26/DA, de hoje, do Chefe da Divisão Administrativa, António Alberto Lopes Coelho, onde se esclarece que a necessidade desta contratação foi prevista
no mapa de pessoal por tempo determinado, aprovado em sede de aprovação do Plano Plurianual de
Investimentos do município para o ano em curso, do qual consta, especificamente, a previsão de 3
lugares, confirmando-se neste contexto os pressupostos de previsão de verbas orçamentais destinadas
a suportar os encargos com este recrutamento, cabendo ao órgão executivo a prévia aprovação do
recrutamento, tal como definido no artigo 4° do Decreto-Lei n° 209/2009, de 03/09, alertando contu-
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do para a situações de controlo de recrutamento de trabalhadores previstas nos artigo 48° e 64° da Lei
83-C/2013, - LOE-201-1, e neste sentido para a devida fundamentação excecional do recrutamento e
autorização do órgão deliberativo.
------Neste contexto propõe que seja, por este órgão, deliberado aprovar o recrutamento dos aludidos
trabalhadores para as atividades referidas.

------ No mesmo contexto confirma-se naquela informação que se verificam os pressupostos previstos nos artigos 6° e 7° e do miigo 50° e seguintes da Lei n° 12-N2008, para o executivo poder decidir
sobre o recrutamento em causa e que, no âmbito do controlo de recrutamento de trabalhadores, se
deve verificar o cumprimento do disposto nos artigos 9° e 10° da mesma lei, ao caso aplicável,
especialmente o mtigo 64° da Lei n° 83-C/2013 na palie em que determina a autorização de abe1tura
de concurso por parte do órgão do órgão deliberativo, e o artigo 3. 0 do Decreto-Lei n. 0 212/2009,
que determina:
1 - Para assegurar necessidades temporárias de serviço no âmbito das AEC. os mumclpios celebram contratos de trabalho a termo resolutivo. a tempo integral ou parcial.
com técnicos especialmente habilitados para o efeito.
2 - Os contratos de trabalho mencionados no número anterior regem-se pelo di-sposto na
Lei n." 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e no Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n. o 5912008, de 11 de Set embro, com as especificidades previstas no presente decreto-lei.
------ Ponderada a proposta do Sr. Presidente, verificados os pressupostos no que respeita às nmmas
referidas, nomeadamente, quanto à previsão para o ano em curso das respetivas vagas no mapa de
pessoal e da previsão da respetiva dotação orçamental da despesa específica, e o que sobre a matéria
dispõe especialmente o Decreto-Lei n. 0 212/2009, foi deliberado por unanimidade, ponderados os
termos do acordo e as nonnas legais impostas pm·a o procedimento de recrutamento, aprovar o protocolo em título e a abe1tura de procedimento concursal para a dotação dos lugares das referidas atividades para o ano letivo 2014-2015 e submeter à ratificação da Assembleia Municipal em próxima
sessão.
------ Neste sentido foi deliberado definir o júri de acompanhamento do procedimento que terá a
seguinte constituição:
-Presidente: Serafim dos Santos Fernandes João, Diretor do Agrupamento de Escolas de
Vimioso;
-Vogais Efetivos: Ana Paula Falcão, Adjunta do Agrupamento de Escolas de Vimioso, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Paula Cristina dos
Anjos Vicente, Técnica Superior da Câmara Municipal de Vimioso;
-Vogais Suplentes: Solange de Jesus Rodrigues Delgado, Chefe da Divisão Financeira, e
Paulo Fernandes João, Chefe da Divisão de lnfmmática e Sistemas, ambos da
Câmara Municipal de Vimioso Municipal de Vimioso.

------ ~JJrll~(7r.f() l'l'J\T~J\Tl71!1'll;1 --------------------------------------------------------------------------------
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 281 145,58 euros.

------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014:
------MODIFICAÇÃO N° 15- ALTERAÇÃO W 11: Presente a modificação/alteração em epígrafe no
valor total de 1O 000,00 euros, conespondendo a despesas correntes, foi deliberado por unanimidade
aprová-la.

------ EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS --------------------------------------------------------------------AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA:
------ REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO -LARGO DO FUNDO EM SANTULHÃO: Presente o auto de vistoria em título, datado do dia dezasseis do mês em curso, da respetiva
comissão nomeada para o efeito, constituída por representantes desta câmara e do empreiteiro da
obra, Manuel Emídio Quina Marques, auto que conclui, que verificados os trabalhos, estes se
encontram executados na generalidade de acordo com o projeto aprovado, considerando que a obra se
encontra em condições de ser recebida provisoriamente, foi deliberado por unanimidade aprovar este
auto.

------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 de Vimioso - Portas de Serapicos
/Edifício de Receção e Encaminhamento- Auto de medição n. 0 8 de trabalhos nom1ais, datado de
23/07/20 14, no valor de 7830,36 euros,

-- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso -Portas da Terra FriaAuto de medição n. 0 5 de trabalhos nonnais, datado de 28/07/2014, no valor de 58 655,46 euros,

-- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso - Complexo do Burro
Mirandês- Auto de medição n.0 5 de trabalhos normais, datado de 28/07/2014, no valor de
55 027,56 euros;

-- Beneficiação/Conservação de Imóveis -Instalações Técnicas Termas Piscina e AQS do
Balneário Termal de Vimioso- Auto de medição n. 0 3 de trabalhos normais, datado de 21 /07/2014,
no valor de 3525,00 euros;

-- Centro Interpretativo das Minas de Argoze/o- Auto de medição n. 0 9 de trabalhos normais,
datado de 25/07/2014, no valor de 21 701 ,77 euros,
foi deliberado por unanimidade aprová-los.
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------ A QUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS----------------------------------------------------------------------- REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO - PDM - Proposta de
Alteração da Cartas de Habitats Naturais- Reunião Setorial com o ICNF e CCDRN: Foi presente
a informação 225, de 28/07/2014, da Técnica Superior, Sónia Maria, informando sobre as cm1as em
epígrafe, apresentadas pela administração central (antigo ICNB).
------ Refere que esta proposta de alteração apresenta uma diminuição considerável da área face às
cartas elaboradas pelo antigo ICNB, decorrentes do facto de serem realizadas com base em cat1as
mai s precisas e por existirem muitas áreas florestadas atualmente não consideradas como habitats.
------ Conclui que esta proposta das cartas agora apresentada é menos restritiva em termos de ordenamento, é mais precisa, e é mais atualizada em termos de utilização do solo, devendo ser aprovada e
submetida à aprovação das entidades competentes.
------ Informa ainda que da aprovação destas cat1as resultará a elaboração da carta de espaços naturais. Estas cartas constituirão Servidões Administrativas e Restrições de Utili dade Pública, sendo que
no âmbito da nova proposta de solo urbano as zonas de conflito serão justificadas por recurso à apresentação de relatório de conformidade com a Rede Natura onde se demonstrará que os usos e ocupação do solo associado às categorias de espaço definidas e respetiva regulan1entação não conflituam
com a manutenção num estado de conservação favorável de conservação favorável dos valores naturais do SIC ou ZPE.
------ Em face da informação analisada foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta das cartas
apresentada e submete-las à apreciação das entidades competentes.

------ AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CI VIL MODALIDADE DE TAREFA -PARA CONSTITUIÇÃO DE EQUIPA INTERNA MULTJDISCIPLINAR
PARA CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO - Relatório Final - artigo
125° do CCP: Foi presente o relatório final do júri do concurso em epígrafe, datado do dia 18 do mês
em curso, que conclui que, de entre os convidados, ter sido a presentada apenas uma proposta pela
Engenheira Civil convidada, Sofia Maria Ventura Diz, no valor de 49 068,00 + IVA.

------ Face ao relatório analisado foi deliberado por unanimidade, de acordo com a proposta referida,
adjudicar à única proponente pelo valor da sua proposta.

------AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS - SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO- Relatório Final- artigo 124° do CCP: Foi presente o relatório final do júri do concurso
em epígrafe, datado do dia 21 do mês em curso, que conclui sobre a manutenção da pontuação atribuída aos concorrentes ao concurso em título no relatório preliminar e classifica em 1o lugar, de entre
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as conconentes, a companhia de seguros Zurich lnsurance, PLC - Sucursal em Portugal.
com a sua proposta do valor de € 18 073,20.
------ Face ao relatório analisado foi deliberado por unanimidade de acordo com a proposta referida adjudicar àquela companhia de seguros a contratação em causa. Contratação que deverá iniciarse após a cessação de idêntico contrato de seguro em vigor.

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPEITANTES À "RECOLHA TRANSPORTE E ELIMINAÇÃO
DE CADÁVERES DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO CANIL INTERMUNICIPAL DE VIMIOSOParecer Prévio Vinculativo -Ajuste Direto:

1 -Parecer Prévio Vinculativo: Presente a informação n.0 203, do Chefe da Divisão de Ambiente
e Transportes Técnico, Vítor Filipe Afonso Ventura, informando que tendo sido consultada pelo
Veterinário Municipal a empresa Stericycle Portugal, Lda., com vista à apresentação de proposta de
preço para prestação dos serviços em título, que se propõe pelo valor de € 657,00 + IVA, por mês,
sendo mais económico e consequentemente mais vantaj oso em relação ao que vem sendo realizado
diretamente pelo município.

------ Neste contexto informa que, face ao valor em causa, o procedimento legal mais ágil, em termos
de CCP, e subsequente pagamento é o regime simplificado de ajuste direto contemplado no a11igo
128° deste código.
------ No mesmo contexto ale11a para a necessidade de emissão de parecer prévio vinculativo previsto
no artigo 73° da Lei n° 83-C/2013, a emitir por este órgão, se se considerar ser de aplicar, devendo
este assunto merecer a apreciação administrativa e financeira quanto aos requisitos a observar.
------ Neste contexto foram presentes as infmmações relativas às análises referidas que concluem que
se verificam os requisitos da nom1a legal referida, para a emissão daquele parecer.
------ Em face dos termos da infom1ação em análise foi deliberado por unanimidade emitir o exigido
parecer prévio vinculativo e optar pelo procedimento proposto de regime simplificado de ajuste direto para a contratação em causa.
------Foi neste sentido ainda deliberado dar conhecimento desta deliberação aos restantes municípios
pmticipantes da exploração do canil.

------ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "EXECUÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAJS DE TRANSPORTES
ESCOLARES NO ANO LETIVO 2014/20I5 "

---1-- Parecer prévio vinculativo: Presente a infom1ação n. 0 222, do Técnico Superior, Orlando
Marcos Moscoso, informando que, para efeitos da aquisição dos serviços em título, cujo preço a
pagar se estima seja inferior ao plafond definido para o procedimento de contratação de serviços por
ajuste direto definido no CCP, foram elaborados os documentos de convite, programa de procedimento e caderno de encargos, com vista ao procedimento de ajuste direto.
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------ Neste contexto esclarece que, se se entender adotar aquele procedimento deverá ser verificado
pela área administrativa e pela área financeira no que, respetivamente, respeita ao disposto quanto à
natureza do trabalho e eventual modalidade jurídica de emprego, e verificação de redução remuneratória e cabimentação, previstos pelo disposto no artigo 73° da Lei no 83-C/2013.
------Neste sentido foram, presentes as referidas informações que concluem, respetivamente, sobre a
não aplicabilidade da alínea a) à contratação em causa e da forma de redução e verificação de
cabimento orçamental.
------ Em face do exposto foi deliberado por unanimidade emitir o requerido parecer prévio vinculativo e optar pelo procedimento de ajuste direto proposto para a contratação em causa.

---2-- PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2014/2015: Neste contexto
foi presente a Proposta de Plano de Transportes Escolares relativo ao ano letivo, remetido pelo
Agrupamento de Escolas do concelho, que contempla os seguintes circuitos:
- Circuito no 1 - (.Junqueira. Mate/a. Avinhá, Santulhc7o. Carção. Vimioso);
- Circuito n° 2- (Pinelo, Vale de Frades, Vimioso);
- Circuito n° 3 - (Vale de Pena, Pinelo, Vimioso);
- Circuito n° 4- (Argozelo. Carção. Vimioso) ;
- Circuito n° 5 - ( Vimioso, Caçarelhos. Angueira, Avelanoso. Serapicos, S. Joanko,
Vimioso);
- Circuito no 6 - (Vila Chã, Mora. Uva. Vale de Algoso, Algoso, Campo de Víboras,
Vimioso),
foi deliberado por unanimidade aprová-la.

------ Sobre o assunto o Sr. Presidente referiu que o Circuitos 11° 1 e o Circuito n° 6, se encontram
concessionados, e que esta câmara tem condições para executar diretamente o Circuito no 5, propondo, para este último, que a câmara aprova a sua execução por administração direta.
------Ponderada a proposta do Sr. Presidente foi deliberado aprová-la.
------ Relativamente aos Circuitos n°s 2, 3 e 4, considerando o reduzido número de alunos que os
utilizam, e tendo em conta que pode ser adotado, para a execução destes circuito, o procedimento
seguido em anos anteriores, ou seja; o procedimento de contratação por ajuste direto, propôs que se
promova este procedimento.
------Foi deliberado por unanimidade concordar.

--- 3-- PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO: Presentes os documentos relativos ao procedimento de Ajuste Direto para Prestação dos Serviços de Execução dos Circuitos Especiais n° 2, 3 e 4
de Transportes Escolares para o Ano Letivo 2014/2015; o convite tipo, o programa do procedimento
e o cademo de encargos, cujo valor base para este efeito se estima no total 46 036,29 euros, desagregado por circuito: Circuito n° 2 - 9 681,68 euros; Circuito n° 3- I O 432,71 euros: Circuito n° 4
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-25 921.90 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-los e, neste âmbito, proceder à abertura d
procedimento de ajuste direto nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a)
do número 1 do artigo 16°, alínea a) do no 1 do at1igo 20. 0 , e Capítulo I do Título III da Parte II do
Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 278/2009, de 02110, convidando para o efeito as seguintes firmas:
- Ivone dos Santos Pinto Lopes Cameirão;
- Custódio António Coneia Cameirão;
- Arnaldo Pires, Lda.
------ As propostas são apresentadas através da plataforma eletrónica de contratação pública, vortalGOV, no endereço eletrónico www. vortalgov.pr, até às 17.00 horas do dia oito de agosto do ano em
curso.
------ O concurso será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição:
-Presidente:- Orlando Marcos Moscoso, Técnico Superior desta câmara municipal;
- Vogais Ffe tivos:- Vítor Filipe Afonso Ventura, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e Manuel Miranda FetTeira Pinto, ambos Técnicos Superiores,
desta Câmara Municipal de Vimioso;
- Vogais Suplentes: - Sónia Cristina Nunes Maria, Técnica Superior, e Eugénia da Piedade
Barrigão Cavaleiro, Coordenadora Técnica, ambas desta câmara municipal.

------REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA NO CONCELHO- LARGO DO FUNDO EM SANTULHÃO - Revisão de Preços: Presente a informação n° 214, datada do dia 21 do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, reportando-se à realização da obra no
âmbito do cálculo da revisão de preços, referindo que na execução desta não se verificou prorrogação legal do prazo de execução sendo a revisão de preços calculada tendo em conta o plano de trabalhos/pagamentos apresentado em sede de concurso.

------ Nestes te1mos informa que da aplicação dos coeficientes de atualização mensal resulta uma
atualização inferior a 1%, não havendo, assim, nos termos do artigo 9° do Decreto-Lei n° 6/2004, que
regula a revisão de preços, lugar a qualquer revisão de preços na obra em causa.
------ Face à conclusão da informação analisada foi deliberado comunicar ao empreiteiro da obra o
teor desta deliberação.

------MINUTAS DE CONTRATOS:

------Presente a minuta do seguinte contrato:

- "Aquisição de Serviços de Espetáculos Musicais para o dia do Município - 10 de Agosto
2014 ",
foi deliberado por unanimidade aprová-la.

Reunião Ordinária de 29- 07 - 201.f

--·~

FI. OS

------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-------------------------------------------------------- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA - Relatório de
exploração do mês junho/2014 e fatura n° 5670105526: Presente a informação n° 91, datada do
dia um do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente
ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a finna A.G.S., repm1ando
que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por
unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de
3537,97 euros.

------EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO- Relatório de exploração do mês de maio
2014 e fatura n° 5670105357 no valor de 15 197,38 euros: Presente a informação n° 90, datada do
dia 24 do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao
relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma AGS, reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de ano1mal, foi deliberado
por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura.

------ SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatura n° 2014/216, referente ao mês de junho de 2014 no valor de 19 340,04 euros: Analisada a informação n° 21 1, datada de 18 de julho passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, e pelo
Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, referente à fmma de prestação de serviços de limpeza
de anuamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela
Associação de Municípios da Tena Fria do Nordeste Transmontano, reportando a forma de prestação
destes serviços, respeitantes ao período faturado e as diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente executados e a faturação apresentada, que traduzem numa discrepância da faturação a mais
nos seguintes itens:
I- Remoção de R. S. U CM Vimioso - 274,45 euros:

6.5- Lavagen2 de arruamentos - 391,08 euros,
foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora do serviço
do teor da informação analisada e das discrepâncias apuradas.

------RELATÓRIO EXTRAORDINÁRIO DE ANÁLISE DE CONTROLO DE INSPEÇÃO FEITA NO
MÊS DE MAIO NOS SISTEMAS INDEPENDENTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: Presente a
informação n° 92, datada do dia 24 do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, verificando-se que presentemente os resultados
se encontram dentro da legalidade, foi deliberado por unanimidade aprová-lo.

------ EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:
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------ 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 reali zada no dia
22 de outubro de 2013, ao abrigo do 11. 0 1 do ruiigo 34. 0 da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro,
deferiu os seguintes pedidos de licenciamento de operações urbanísticas:
- Manuel António Bóia Padrão - Construção de um edifício para habitação unitàmiliar, sito no
lugar da Justa, em Santulhão;
- António Domingues - Construção de um ediilcio para habitação uniíàmiliar, sito na Rua das
Anas, em Argozelo,
foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

------António de Oliveira -Pedido de destaque: Presente a informação n° 213/DUP, do dia 21 do
mês em curso, do Técnico Superior, António Albe11o Gonçalves Coelho, relativa ao pedido de destaque de uma parcela de teneno com área de 4277 metros quadrados a realizar sob o prédio rústico
descrito na Conservatória do Registo Predial de Vimioso sob a descrição 1213, sito no lugar de S.
Roque, da freguesia de Argoselo, deste concelho, com a área de 94 77 metros quadrados, referindo
que, nos tennos dos números 4° e 5° do ruiigo 6° do Decreto-Lei n° 555/99, de 16112, com redação
do Decreto-Lei 11° 26/2010, de 30/03, os atos que tenham por efeito o destaque estão isentos de controlo prévio, devendo, contudo, obedecer às condições definidas nos números referidos, que cita.
------ Esclarece aquela informação que, neste caso concreto, se aplica o disposto no n° 5 do referido
artigo, em viliude do prédio referido se situar fora do perímetro urbano, constituindo-se as duas parcelas; a destacável com a referida de área de 0,4277 ha, prevendo uma mancha de implantação para
futura habitação, e a restante com a área de O, 5200 ha.
------No que respeita à área mínima ou unidade de cultura a respeitru· na parcela restante, referida no
n° 5 do mencionado artigo, a verificar em processo de destaque, refere ainda a informação em análise
que, não sendo da competência técnica do autor da informação, a área mínima para unidade de cultura fixada na lei geral, Portaria N ° 202170, é de 0,5 ha, tendo em conta que o terreno em causa é
declarado pelo peticionário e pela Junta de Freguesia como hortícola, e está classificado no Sistema
de Ident(ficação Parcelar do Ministério da Agricultura em Culturas Temporárias I Culturas hortícolas ao ar livre, confonne extrato da carta anexa (P3). Requisito este que se verifica no processo de
destaque em apreço.
------Neste contexto, face aos elementos que se anexam ao pedido, nos quais consideram que o terreno objeto de destaque se classifica como hortícola, reunindo, assim, os requisitos necessários para
a câmara emitir a respetiva ceriidão a que se repmia o n° 9 do ruiigo 6 do Regime Jurídico de Edificação e Urbanização, foi deliberado por unanimidade certificar que o destaque em apreço reúne as
condições previstas na lei.
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------ Algazeite, Lda. c Gracinda da Assunção Pires Cavaleiro -Pedido de parecer sobre constituição de compropriedarle: Presente a informação n° 215, do dia 21 do mês em curso, do Técnico
Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, relativa ao pedido de parecer sobre constituição de compropriedade sobre o prédio sito no lugar de Joana Amada, na localidade de Algoso, inscrito na Matriz
Predial Rústica da União das Freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva, sob o artigo 7430,
requerido pelos proprietários em título, informação que conclui que se trata de um prédio fora do
aglomerado urbano da localidade de algoso, embora próximo deste, cuja compropriedade, na prática,
já se deu em 1990, antes da entrada em vigor da Lei n° 64/2003, de 23 de agosto, ao abrigo da qual se
requer agora a emissão de parecer para a constituição de compropriedade.
------ Complementa a informação referindo que em 1990, não era exigido por esta câmara documento
comprovativo de titularidade de prédio, não existia Plano Diretor Municipal que definisse os limites
das zonas urbanas, sendo o projeto do armazém para lagar de azeite edificado no teneno pela Algozeite, Lda., instruído, então, nos termos definidos no ROEU e, no âmbito da indústria a instalar, apreciada pela DRATM, entidade competente para o efeito, àquela data. Deixando o assunto à consideração deste órgão.
------ Ponderado o teor da infom1ação, as vicissitudes da lei, foi deliberado emitir parecer tàvorável à
constituição de compropriedade no prédio em causa.

------CERTIDÕES:

------ Maria de Jesus Falcão Miguel: Presente a informação n° 217, de 23 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao requerimento do munícipe em título, no
qual se solicita que se certifique que o prédio urbano sito à Rua da Capela, em Caçarelhos descrito
na Matriz Predial Urbana da União das Freguesia de Caçarelhos e Angueira sob o a11igo no 714, em
nome de Beatriz do Nascimento Fernandes Falcão - cabeça de casal da herança de - foi construído
antes do ano 1992, não lhe sendo por isso aplicável o ROEU, foi deliberado por unanimidade, em
conformidade com a informação em análise, certificar que aquele prédio existe já antes do 1992
embora tenha sido objeto de obras de conservação/restauro posteriores.

------Manuel Daniel Alves Afonso: Presente a informação n° 227, de 29 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, relativa ao requerimento do munícipe em título, no
qual se solicita que se certifique que o prédio urbano sito no Baino do Meio. em Carção, descrito na
Matriz Predial Urbana desta freguesia sob o artigo n° 980, em seu nome, foi construído antes do ano
1982, não lhe sendo, por isso, aplicável o ROEU, foi deliberado por unanimidade, em confonnidade
com a informação em análise que refere que aquele prédio, segundo dados existentes na secção de
obras foi objeto de licenciamento de obras de reconstrução em 19 de maio de 1980, concluindo neste
sentido que o prédio em causa deve ter sido iniciado neste ano.
------ Em face da informação analisada foi deliberado certificar em conformidade.

------ PEDIDOS DE APOIO --------------------------------------------------------------------------------------
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------Fábrica da Igreja I Paroquia de S. André- S. Joanico: Presente uma carta, datada do dia 22
do mês em curso, do Presidente da Fábrica da Igreja, expondo sobre a falta de uma sala onde se possam velar os defuntos na localidade de S. Joanico da paróquia referida em título, informando no
mesmo âmbito que esta paróquia vai recuperar parte de uma casa paroquial que servirá para aquele
efeito, solicitando neste sentido o apoio desta câmara com o fornecimento de materiais necessários
para a realização das obras, assumindo a paróquia a disponibilização da mão de obra, foi deliberado
por unanimidade, a exemplo do que se vem fazendo para situações similares, apoiar na recuperação
do edificio aludido para o fim referido com os materiais necessários ao tipo de trabalhos a realizar.

------ COMISSÃO DE FESTAS DA VILA DE ARGOZELO: Presente um pedido, datado do dia 23 do
mês em curso, da Comissão de Festa em honra de N.a Sr.a das Dores e S.ta Barbara, de Argozelo,
dando conhecimento que vão organizar, nos próximos dias 15 a 18 do mês de agosto, as tradicionais
festas em honra daqueles santos, solicitando apoio e empréstimo de mobiliário urbano para a organização daquelas festas e eventos culturais e desportivos a realizar no âmbito destas, foi deliberado
patrocinar as atividade lúdicas, concedendo para o efeito troféus até ao valor de 200,00 euros a atribuir como prémios aos pa1iicipantes naquelas atividades e ceder, a título provisório, o mobiliário
urbano disponível.

------ Mais foi deliberado por unanimidade conceder idênticos apoios para outros pedidos da mesma
natureza que venham a ser apresentados por outras comissões de festas.

------ ÁGUIA FUTEBOL CLUB DE VIMIOSO - Época 2014/2015 - Apoio Financeiro: Presente o
Plano de Atividades e o Orçan1ento do Águia Futebol Club de Vimioso, acompanhado do pedido de
apoio financeiro para fazer face às despesas relativas à época despmtiva 2014/2015, com a patticipação do clube nos campeonatos distritais dos escalões, Seniores Masculinos (Futebol I I); Benjamins
(Futebol 7); Infantis (Futebol 7); Iniciados (Futebol I I); Juvenis (Futebol II ou Futsal); e Seniores
Feminino (Futsaf), foi deliberado tomar conhecimento do plano e do orçamento e decidir posteriormente sobre os valores a conceder para a época desportiva.

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

------ Sandra dos Anjos Correia: Presente a infom1ação social n. 0 14/ 14, datada de 23 de julho corrente, subscrita pela Técnica Superior de Serviço Social, Ana Celeste Falcão, na qual informa sobre
as carências sócio económicas da munícipe em epígrafe, solicitando que seja apoiada na compra de
uns óculos, foi deliberado por unanimidade apoiar a munícipe, de acordo com a informação, nos termos da alínea a) do n .0 2 do artigo 1.0 , do Regulamento para Apoio a Estratos Sociais De~'(avore cidos
do Município de Vimioso.
------ Maria Guiomar dos Anjos Fernandes: Presente a informação social n. 0 15/14, datada de 28
de julho corrente, subscrita pela Técnica Superior de Serviço Social, Ana Celeste Falcão, na qual
informa sobre as carências sócio económicas da munícipe em epígrafe, solicitando que seja apoiada
na compra de uns óculos, foi deliberado por unanimidade, de acordo com a informação, apoiar a
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munícipe, nos termos da alínea a) do n. 0 2 do artigo 1.0 , do Regulamento para Apoio a EslraTos
Sociais Desfavorecidos do Município de Vimioso.

------ Ol!Jrl?O~ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDIDA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO DO !EFP- Processo 0006/CEI+/14 - Retificação às

Informações DDS/EEF/14 e DDS/EEF/15: Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária deste órgão, realizada no dia 01 de julho corrente, sobre o assunto em epígrafe e presente a informação Ref.a DDES/EEF/16, da Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, da Divisão de Desenvolvimento Económico e SociaL datada de 21-07-2014, informando que as desempregadas, Vera Lúcia da
Silva Mattins e Maria de Lurdes Meirinho Dias, contempladas no processo 006/CEI+/14, atualmente
não cumprem os requisitos legais de enquadramento do processo, pelo que solicita a subscritora da
informação autorização para substituir as citadas pelas desempregadas Patrícia José Monteiro Gonçalves Bravo Diz e Joana Cristina da Conceição Campos Morgado Gonçalves e, assim, celebrar os
respetivos contratos na área da animação cultural/apoio a idosos, bem como o seguro de acidentes
pessoais com esta últimas.
------ Refere ainda que a desempregada Joana Cristina da Conceição Campos Morgado Gonçalves
deixará de estar afeta ao processo 021 /CEI+/14.
------ Face á informação foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento e aprovar as alterações
propostas.

------Jardim do Papagaio, Lda. I Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Avelanoso: Presente
uma infmmação conjunta das entidades em título expondo sobre a nova realidade de funcionamento
da Creche e CATL Jardim do Papagaio, info1mando da possibilidade desta passar a funcionar através
do Lar de Avelanoso mediante protocolo a celebrar com o Centro Regional da Segurança Social de
Bragança, cessando, assim, a empresa Jardim do Papagaio, Lda., a sua atividade e renunciando ao
anendamento que possui com esta câmara relativo ao edifício da antiga Escola Primária de Vimioso, solicitando, por sua vez, o Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Avelanoso, a cedência da
referida escola para instalação e funcionamento da referida creche, se tal protocolo se concretizar.
------ Analisada a situação e ponderada a realidade transmitida pelas exponentes foi deliberado por
unanimidade manifestar a intenção de ceder, a título oneroso ou gratuito, conforme vier a ser deliberado, ao Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Avelanoso, o edificio da antiga Escola Primária de
Vimioso, para instalação da referida Creche e CATL.

------ QUEIXA RELATIVA A ALOJAMENTO DE ANIMAIS DENTRO DO AGLOMERADO
URBANO DE ARGOSELO - Domingos de Oliveira Poio: Presente ao auto de vistoria, datado do dia
catorze do mês em curso, relativo à vistoria efetuada às instalações da exploração de bovinos, sitas na
localidade de Argoselo, propriedade do senhor Manuel Ataíde Gonçalves, vistoria originada em
reclamação apresentada pelo senhor Domingos de Oliveira Poio, sobre insalubridade verificada nas
instalação de bovinos do reclamado, auto que conclui que, relativamente à vistoria efetuada o local
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do alojamento situa-se dentro do aglomerado urbano de Argoselo, tendo no ato da vistoria o reclamado declarado que irá, o mais breve possível, deslocar os animais para um estábulo devidamente licenciado no âmbito do REAP, situado fora do perímetro urbano.
------ Conclui o auto em análise que, até à deslocação dos animais para o novo alojamento, deve o
proprietário dos animais cumprir com as mais elementares regras de higiene, nomeadamente:
- limpeza regular das instalações;
- evitar acumulação de estrumes no exterior;
- desinsetização quer dos animais quer do alojamento com alguma frequência.
------ Face ao exposto no auto em apreço, foi deliberado por unanimidade notifJ.car o proprietário da
exploração objeto de vistoria, o senhor Manuel Ataíde Gonçalves, para dar cumprimento às recomendações referidas bem como o reclamante do teor desta deliberação.

------ 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° da Lei
n.0 75/2013, 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 nmma 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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