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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATA No 19 

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

------ Aos vinte e cinco dias do mês agosto do ano dois mil e quinze, pelas dez horas, na sala de 
reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge 
Fidalgo Martins, António Augusto Torrão Vaz, Adriano Augusto Gonçalves Prada e Licínio Ramos 
Martins, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo com
parecido o Sr. Vereador Heleno da Costa Simões por motivo de férias, comigo, António Alberto 
Lopes Coelho, Técnico Superior desta câmara, teve lugar a reunião referida. 

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

------ORDEM DO DIA 

-- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS---------------------------------------------------------

------ACORDO DE COLABORAÇÃO- PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 2015-2016 - Entre o Município de Vimioso e o Agrupamento de Escolas de Vimio
so I 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 estabele
cem 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 2015/2016. 

---- Neste contexto o Sr. Presidente expôs que, no âmbito da celebração do acordo referido, há ne
cessidade de proceder ao recrutamento dos técnicos necessários para o desenvolvimento das respeti
vas atividades e que no referido acordo são contempladas as atividades de Ensino do Inglês, Ativi
dade Física e Desportiva e Educação Musical, bem como outras atividades de apoio enquadráveis 
no âmbito definido no artigo 4° do Decreto-Lei n° 209/2009, de 03/09, na redação do Decreto-Lei n° 
169/215, de 24 de agosto. 

----- Acrescentou que para esta contratação terá que ser promovido o devido procedimento concursal 
de contratação a termo resolutivo. 

------ Ponderada a proposta do Sr. Presidente, verificados os pressupostos no que respeita às normas 
referidas sobre a matéria e ao que especialmente dispõe o Decreto-Lei n. o 212/2009 na sua nova re
dação, foi deliberado por unanimidade, ponderados os termos do acordo e as normas legais impostas 
para o procedimento de recrutamento, aprovar o protocolo em título e a abertura de procedimento 
concursal para a dotação dos lugares das referidas atividades para o ano letivo 2015-2016 e submeter 
à ratificação da Assembleia Municipal em próxima sessão. 
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------ Neste sentido foi deliberado definir o júri de acompanhamento do procedimento que terá a se
guinte constituição: 

-Presidente: Ana Paula Falcão, Adjunta do Agrupamento de Escolas de Vimioso; 
-Vogais Efetivos: Paulo Ramiro da Conceição Braz, Chefe de Divisão Municipal, 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 de Divisão Municipal , 
desta Câmara Municipal e Lisete Moura Bruçó, do Agrupamento de Escolas de 
Vimioso. 

------ ~/Jrl/~(7~-() J<IJ\f~J\f~~~~ --------------------------------------------------------------------------------

-----RESUMO DlÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de on
tem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 775 776,51 euros. 

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

------MODIFICAÇÃO N° 16- ALTERAÇÃO N° 11: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor de 3500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2015: 

------ MODlFICAÇÃO N° 16- ALTERAÇÃO N° 13: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 52 500,00 euros, correspondendo a despesas correntes, foi deliberado por 
unanimidade aprová-la. 

--- ~MPRE/Jr~D~~ ~ l>B~~ PÚBLIC~~ ----------------------------------------------------

------REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO- r FASE- REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE 
MUNICIPAL DE VIMIOSO- ~djudicação: Presente o relatório final do procedimento em título, do 
respetivo júri do procedimento, elaborado ao abrigo do artigo 125° do CPP, o qual conclui que a foi 
apresentada uma única proposta, pela única firma convidada, Rui Raimundo Construção, Lda., do va
lor de 54 700,0 euros, sendo esta admitida por cumprir ao exigível no convite, foi deliberado por 
unanimidade adjudicar de acordo com este relatório ao referido proponente pelo valor referido. 

----- AUTOS DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEÇÃO PROVISÓRIA: 

----- Reconversão de Imóveis no Concelho -Obras de Beneficiação da Casa 36 do Bairro Social 
dos Barreiros em Vimioso: Presentes o auto de vistoria para efeitos de receção provisória referente 
à obra Reconversão de Imóveis no Concelho - Obras de Beneficiação da Casa 36 do Bairro Social 
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dos Barreiros em Vimioso, datado do dia 21 do mês em curso, concluindo que os trabalhos se encon
tram executados na generalidade de acordo com o projeto aprovado, considerando-se que a obra se 
encontra em condições de ser recebida provisoriamente, verificando ainda que a conclusão dos traba
lhos reporta à data da elaboração do único auto de medições, que ocorreu a dois de abril de dois mil e 
catorze. 

------Ponderado o auto em apreço foi deliberado aprová-lo e considerar a receção provisória reporta
da à data da conclusão da obra. 

------AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes o auto de vistoria e medição 
de trabalhos referente à obra: 

---Beneficiação/Conservação/Reparação de Arruamentos Diversos no Concelho- 2. a Fase, 
Arruamentos em Argozelo- Auto de medição no 2 de trabalhos normais, datado de 21108/2015, no 
valor de 18 305,88 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------ REVISÕES DE PREÇOS: 

------ BENEFICIAÇÃO I CONSERVAÇÃO I REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO 
CONCELHO - 1! FASE- PAVIMENTAÇAO DE ARRUAMENTOS EM ANGUEIRA- Revisão de 
preços: Presente a informação no 346, datada do dia 19/08/2015, do Técnico Superior, Orlando Mar
cos Moscoso, relativa à revisão de preços dos trabalhos da obra em título, executada pelo empreiteiro 
Pavimentações António Rodrigues e Filhos, Lda., referindo que não tendo esta sido apresentada pelo 
empreiteiro nem sido calculada por iniciativa do dono da obra, mas sendo obrigatória nos termos le
galmente contratualizados, apresenta o respetivo cálculo do valor negativo de -755, 11 euros. 

------ Face ao teor da informação analisada foi deliberado por unanimidade aprová-la e notificar o 
empreiteiro da obra. 

---- BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO - Revisão de preços: 
Presente a informação n° 343, datada do dia 18/08/2015, do Técnico Superior, Orlando Marcos Mos
coso, relativa à revisão de preços dos trabalhos da obra em título, executada pelo empreiteiro, Antó
nio Marta - Escavações - Sociedade Unipessoal, Lda. , referindo que não tendo esta sido apresentada 
pelo empreiteiro nem sido calculada por iniciativa do dono da obra, mas sendo obrigatória nos termos 
legalmente contratualizados, apresenta o cálculo da revisão definitiva de preços daquela empreitada 
de valor nulo, concluindo não haver lugar a revisão nos termos do artigo 9° do Dec. Lei n° 6/2004, 
de 06 de janeiro. 

------ Em face do teor da informação foi deliberado aprovar o cálculo da revisão de preços em apreço 
e notificar desta o empreiteiro. 

------ CONTAS FINAIS: 

Reunião Ordinária de 25 - 08-2015 



---.....J~~ Fl.04 

CÂMARA 

(f{ i1 /] 
VIMIOSO ~ úQ DE 

------BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO- Conta final: Presente a 
informação n° 344, datada do dia 18/08/2015, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, relati
va à conta final da obra em título, executada pelo empreiteiro, António Marta - Escavações - Socie
dade Unipessoal, Lda., ao abrigo de contrato no valor de 80 932,00 euros, celebrado no ano de 
2013, verifica-se, em sede de apuramento da conta final da empreitada, um saldo positivo de 244,55 
euros, derivado de trabalhos a menos, informando ainda que a revisão de preços foi de valor nulo e 
não ter havido lugar a pagamento de trabalhos mais, nem a erros ou omissões, não tendo, também, 
havido lugar a atribuição de prémios nem aplicação de coimas, apresentando, nos termos do estipu
lado nos artigos 399° e 400° do CCP o cálculo de da conta final do referido valor, propondo o seu 
envio ao empreiteiro, para efeitos de assinatura ou reclamação, nos termos do no 1 do artigo 401 o do 
refetido código. 

------- De acordo com a informação analisada foi deliberado aprovar a conta final anexa à informação 
e enviá-la ao empreiteiro em cumprimento do estipulado do no I do artigo 401 o do CCP. 

------ BENEFICIAÇÃO I CONSERVAÇÃO I REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO 
CONCELHO - 1 o FASE - PA VIMENT AÇAO DE ARRUAMENTOS EM ANGUEIRA - Conta final: 
Presente a informação n° 347, datada do dia 19/08/2015, do Técnico Superior, Orlando Marcos Mos
coso, relativa à conta final da obra em título, executada pelo empreiteiro Pavimentações António Ro
drigues e Filhos, Lda., ao abrigo de contrato celebrado no ano de 2014, do valor de 126 933,25 euros, 
referindo que se verifica, em sede de apuramento da conta final da empreitada, uma diferença de 0,02 
euros, derivada de arredondamentos, reportando ainda que a revisão de preços foi de valor negativo 
de 755, II euros, não ter havido lugar a pagamento de trabalhos mais, nem a erros ou omissões, não 
tendo, também, havido lugar a atribuição de prémios nem aplicação de coimas, apresentando, nos 
termos do estipulado nos artigos 399° e 400° do CCP o cálculo de da conta final do referido valor, 
propondo o seu envio ao empreiteiro, para efeitos de assinatura ou reclamação, nos termos do n° I do 
artigo 40I o do referido código. 

------ De acordo com a informação analisada foi deliberado aprovar a conta final e enviá-la ao em
preiteiro em cumprimento do estipulado do n° 1 do artigo 401 o do CCP. 

------AQUISIÇÃO DE BENS E SER VIÇOS----------------------------------------------------------------
----- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NAS IPSS 'S - Relatório Final I Adjudica-
ção: Presente o relatório final do procedimento em título, do respetivo júri do procedimento, elabora
do ao abrigo do artigo 125° do CPP, o qual conclui que a única proposta apresentada pelo único con
vidado, o Sr. Alcino Alfredo Pires Meirinho, no valor de 26 496,00 euros, cumpre com os requisitos 
estipulados no caderno de encargos, foi deliberado por unanimidade adjudicar àquele concorrente de 
acordo com o relatório em análise. 

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE" EXECUÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPOR
TES ESCOLARES NO ANO LETIVO 2015-2016 - CIRCUITOS 2, 3 E 4 " - Relatório Final I Adjudi
cação: Presente o relatório final do júri do concurso em epígrafe, datado do dia 21 do mês em curso, 
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que conclui que as propostas economicamente mais vantajosas, por lote e circuito, são as classifica
das em primeiro lugar. Assim: 

- Lote 1 - Circuito n° 2 - Ivone dos Santos Pinto Lopes Cameirão, do valor de 1 O 121,75 euros; 
- Lote 2 - Circuito n° 3 - Custódio António Correia Cameirão, do valor de 1 O 906,92 euros; 
- Lote 3 - Circuito n° 4 - Arnaldo Pires, Lda. , do valor de 27 100,15 euros, 

foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação, individualmente, por lote/circuito menciona
do respetivamente a estes concorrentes, conforme referido, de acordo com o teor do analisado relatá
n o. 

------MINUTA DE CONTRATO: 

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

- "Aquisição/Reparação de Outro Equipamento - Vedação Metálica para Recinto da Feira 
de Gado, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

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

------ SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Fatura n° 2015/300, referen
te ao mês de julho de 2015, no valor de 24,856,66 euros: Analisada a informação n° 339, datada do 
dia dezoito 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 limpeza 
de arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela As
sociação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano à firma Resíduos do Nordeste, 
EfM, 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: 

1 - Remoção de R. S. U - 170,48 euros; 
6.5 - Lavagem de Arruamentos - 389, 47 euros, 

foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora do serviço 
do teor da informação analisada e das discrepâncias referidas. 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO- Relatório de exploração referente ao 
mês junho/2015 e fatura n° 5670106960: Presente a informação n° II O, datada do dia dezanove do 
mês corrente, 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 regularidade, nada havendo a relevar de anonnal, foi deliberado por unanimidade apro
var o relatório e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 15 197,38 euros. 
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------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO - Relatório de 21 de junho de 
2015 a 20 de julho de 2015: Foi presente a informação n.0 92, datada do dia dez do mês corrente, 
subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, 
emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma A. G.S., reportando que, de acordo com os da
dos apresentados, nos termos da fórmula aplicável e face à taxa efetiva de cobranças se cifrou na or
dem de 93,47%, sendo que o valor a pagar sem qualquer penalização corresponde, efetivamente, ao 
valor faturado de 3087,33 euros. 

------ Considera que, embora a AGS não tivesse realizado o total das cobranças, o que corresponderia 
a 100% do serviço, só não se atingiu esta percentagem, ou próxima desta, por motivos de procedi
mentos de pagamento diverso utilizado por parte de alguns consumidores que preferem utilizar outras 
formas de pagamento que não à AGS, não se tratando, propriamente, de falta de prestação do servi
ço. 

------ Ponderado o teor da informação 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. 

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

------AUTOS DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEÇÃO PROVISÓRIA E CEDÊNCIA DE IN
FRAESTRUTURAS URBANAS: Presente o auto de vistoria da respetiva comissão nomeada para o 
efeito, datado de 12 do mês em curso, elaborado no âmbito da receção provisória das cedências das 
infraestruturas ao domínio público referentes ao Processo de Obra no 01 /2013, processo equiparado a 
loteamento nos termos do artigo 54° do RMUE e artigo 5° do Regime Jurídico de Urbanização e Edi
ficação, que conclui que, examinados todos os trabalhos, verificou-se que aqueles se encontram 
executados na generalidade de acordo com o projeto aprovado, pelo que considera a comissão que a 
obra se encontra em condições de ser recebida provisoriamente, foi deliberado aprovar o auto em 
apreço. 

------DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTER
PRETATIVO DAS MINAS DE ARGOSELO: Presente a informação n° 330, de 06/08/2015, do Técni
co Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, informando que sendo o município proprietário do pré
dio inscrito na Matriz Predial Rústica da Freguesia de Argozelo sob o n° 1922, descrito na Conserva
tória do Registo Predial de Vimioso sob o n° 491 /20020701, que dotou das necessárias infraestrutu
ras, e, na prática, dividiu o prédio em duas partes, tendo numa, a norte, criado o Recinto das Festas e 
Equipamentos, tendo a outra ficado livre, e, nesta, recentemente, edificado o Centro Interpretativo 
das Minas de Argozelo. 

------- Esclarece que para inscrever o último dos edificios na repartição de finanças impõe-se que se 
criem artigos autónomos, obrigando a fazer um destaque sobre o prédio identificado. 

------ Assim, tendo as operações urbanísticas referidas sido promovidas pelo município e estando o 
município isento de controlo prévio nos termos da alínea a) do no I do artigo 7° do Decreto Lei no 
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555/99, na redação do Decreto Lei n° 136/2014, de 09/09, pode a câmara municipal emitir a nece -
sária certidão de destaque imposta na referida norma legal para efeitos de registo do referido CIMA. 

------ De acordo com a informação analisada foi deliberado emitir a referida certidão. 

-----IMÓVEL EM RUÍNAS- artigo 90° do Decreto Lei n.0 555/99 I Pedro Miguel Gomes- Pedido 
de prorrogação de prazo: Presente a informação no 335, datado do dia 12 do mês em curso, do Téc
nico Superior, Orlando Marcos Moscoso, que analisa o pedido de prorrogação do prazo imposto por 
esta câmara ao Sr. Pedro Miguel Gomes, e outros comproprietários de um edificio em estado de 
ruínas, sito na Rua do Santo Cristo, em Angueira, para realização de obras de estabilização daquele 
prédio, pedido dirigido a esta câmara via email, alegando motivos de dificuldade em contratualizar 
aqueles serviços com uma empresa, solicitando neste contexto que lhe seja prorrogado, pelo prazo de 
90 dias, o prazo inicialmente imposto, para a realização das obras. 

------ Analisada a informação, que reporta o histórico da situação, conclui referindo que a lei ao abri
go da qual foi notificado o requerente para proceder às obras atrás referidas não determina prazo ta
xativo para a sua realização, por outro lado, o requerente ao não contestar a notificação para executar 
as obras, compromete-se a realizá-las, e, a serem consideradas válidas as razões agora alegadas pelo 
requerente que justifiquem um alargamento do prazo, nada obstaria a uma concessão de prorrogação 
do prazo agora solicitado. 

------ Ponderadas as razões alegadas pelo requerente e a argumentação da informação, foi deliberado 
por unanimidade conceder uma prorrogação do prazo por mais quarenta e cinco dias. 

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

------ António Eduardo Oliveira Carvalho e Alfredo Adriano Oliveira Carvalho: Presente um 
requerimento dos munícipes em título solicitando a emissão de parecer favorável à constituição de 
compropriedade sobre o prédio inscrito na Matriz Predial Rústica da União de Freguesias de Algoso, 
Campo de Víboras e Uva sob o artigo 75, sito na Terronha, em Algoso, alegando necessidade de ope
rar partilha de herança, e, analisada a informação no 349, de 20/08/2015, do Técnico Superior, Manu
el Miranda Ferreira, informando que o no 2 do artigo 54.0 da Lei n° 64/2003 de 23/08, define as con
dições a verificar para a câmara puder dar parecer desfavorável, nomeadamente o facto de com o ato 
resultar parcelamento fisico, ou violação ao regime de loteamento urbanos. 

------ Informa ainda que, neste caso concreto, se trata de um prédio rústico situado dentro do aglome
rado urbano de Algoso, tendo, por isso, potencialmente, caraterísticas para aí se poder erguer edifica
ções de habitações, comércio ou serviços. 

------ Ponderado o teor do pedido e da informação analisada foi deliberado por unanimidade deferir o 
pedido e emitir a respetiva certidão favorável à constituições de compropriedade sobre o prédio em 
causa entre os requerentes. 

Reunião Ordinária de 25 - 08 -2015 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

------J'-4]rJlf~(}J\TJ() ~l!J\Tll:Il'-41S -----------------------------------------------------------------------------

------ ALIENAÇÃO: 

------PRÉDIO DA ESCOLA PRIMÁRA DE MA TELA- -4/ienação I Hasta pública: O Sr. Presidente 
informou que, encontrando-se devoluto o edificio da Escola Primária de Matela, propriedade do mu
nicípio, sito naquela localidade, inscrito na Matriz Predial Urbana daquela freguesia sob o artigo 
480, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vimioso sob o n° 521120080926, atualmente 
desafetado da utilidade para que foi edificado, é de todo o interesse que se aliene, sob pena de, a cur
ta prazo, obrigar o município a despesas de manutenção, posto que já apresenta algum estado de de
gradação. 

------Neste sentido propõe que se proceda à sua venda em hasta pública, seguindo procedimento de 
apresentação de propostas por carta fechada. 

------ Verificados os documentos registrais propõe que a base de licitação seja a do valor matricial 
atual, constante da respetiva caderneta predial - 31 100,00 euros -, sendo o critério de adjudicação à 
proposta mais alta. 

------ Considerou, ainda, que tendo o prédio originário, onde se implantou aquele imóvel, sido adqui
ro a um particular residente naquela localidade, é justo que se deva dar, àquele ou aos seus herdei
ros, o direito de preferência na alienação. 

------ Neste sentido, propôs, ainda, que o prazo da apresentação das proposta seja até às 15.00 horas 
do dia 1 O do mês de setembro do ano em curso, devendo o ato público daquele procedimento ter lu
gar no mesmo dia pelas 15.30 horas. 

------ No mesmo sentido propôs que a comissão responsável pelo procedimento seja assim constituí
da: 

- Presidente - António Emílio Martins, Técnico Superior; 
-Vogais- Lídia Raposo Ramos Rodrigues, Coordenadora Técnica e Josefina da Ressur-

reição Martins Machado, Assistente Técnica; 
- Suplentes - Lídia Cristina Rodrigues Diz Martins, Técnica Superior, e Zélia da Glória 

Morais Neiva, Assistente técnica, 
todos trabalhadores desta câmara municipal. 

------ Ponderada a proposta do Sr. Presidente foi deliberado por unanimidade aprová-la, bem como 
aprovar o procedimento proposto, e iniciar, de imediato, o respetivo processo administrativo para a 
realização da hasta pública. 

------1'~1)[1)()~ 1)~ -41'()[() --------------------------------------------------------------------------------------

-----APOIO ESCOLAR- ATRIBl!IÇA-0 DE LIVROS ESCOLARES- Ano Letivo 201512016: Pelo Sr. 
Presidente da Câmara foi proposto que, como vem sendo prática nos anos anteriores, se atribuam aos 
alunos do concelho matriculados no 1 o Ciclo do Ensino Básico, os livros escolares respectivos. 
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---No mesmo contexto referiu que nos 2° e 3° Ciclos, para os alunos que são enquadrados no Es
calão A, para efeitos de atribuição de apoio escolar no âmbito da ação social escolar, o valor atribuí
do não é suficiente para suportar a totalidade do custo dos livros. Assim, há necessidade de aumentar 
aquela verba por forma a suportar mais este encargo, pois estamos perante famílias carenciadas, daí 
a atribuição do Escalão A no âmbito da Ação Social Escolar. 

------ Neste sentido propôs que se aumente aquela verba, na medida do necessário, por forma a 
abranger, para a generalidade dos alunos aludidos, o custo do diferencial dos livros escolares para o 
ano em curso. 

---- APOIOS FINANCEIROS: 

-----CENTRO CULTURAL E PAROQUIAL DE ARGOSELO- Férias desportivas 2015- Pedido 
extraordinário: Presente o requerimento do centro em título solicitando apoio extraordinário para 
fazer face às despesas acrescidas motivadas pelo elevado número de crianças que, este ano, frequen
taram a atividade referida, foi deliberado por unanimidade conceder uma verba de valor de 600,00 
euros. 

----- ÁGUIA FUTEBOL CLUB DE VIMIOSO - Época 2015/2016 - Apoio financeiro: Presente o 
pedido de apoio financeiro do clube em título para fazer face às despesas relativas à época desportiva 
2015/2016, foi deliberado por unanimidade conceder o apoio solicitado, transferindo numa I a fase, 
I O 000,00 euros e, posteriormente, em novembro e dezembro, transferir o valor de 5000,00 euros em 
cada mês. No mesmo contexto, foi deliberado celebrar contrato programa de desenvolvimento des
portivo para a próxima época. 

---- ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RAÇA MIRANDESA - Concurso Conce
lhio -Pedido de Apoio: Presente a informação n° 36/DDES, datada do dia 18 do mês em curso apre
sentando a conta das despesas finais do concurso em epígrafe, assim discriminadas: 

- Prémios de participação aos criadores 600,00 euros; 
- Prémios do concurso 4800,00 euros; 
- Lutas de touros 5800,00 euros; 
- Despesa com almoço para agricultores e criadores 7306,20 euros; 
- Despesas Administrativas 150,00 euros, 

totalizando o valor de 18 656,20 euros. 

------ Considerando que, numa primeira fase, foi transferido para a associação organizadora a impor
tância de 18 000,00 euros, propõe o autor da informação que se transfira, para aquela associação, 
nesta fase, a parte em falta de 656,20 euros, por forma de saldar as contas com a realização daquele 
concurso. 
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------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dez horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos 
termos do artigo 57°, do Anexo I, da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos 
membros presentes e, de acordo com a parte final desta norma legal , vai também ser assinada por to
dos 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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