
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

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

------Aos treze dias do mês janeiro 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 Mmtins, 
António Augusto ToiTão Vaz, Heleno da Costa Simões, Licínio Ramos Martins e Adriano Augusto 
Gonçalves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, 
cmmgo, António Alberto Lopes Coelho, Técnico Superior desta câmara, teve lugar a reunião refe
rida. 

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

------ORDEM DO DIA 

------ MOÇÃO ------

------MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS- ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Pelo senhor Presi
dente da Câmara foi apresentada a moção aprovada pela Assembleia Municipal de Macedo de Cava
leiros, no dia 17/12/2014, intitulada "Em defesa da Unidade de Convalescença", que leu e a seguir se 
transcreve na integra: 

"Em defesa da Unidade de Convalescença: Tendo em conta notícias vindas a público sobre o 
encerramento da Unidade de Convalescença do Hospital de Macedo de Cavaleiros e conside
rando que: - esta é a única na região que serve os distritos de Vila Real e Bragança com uma 
ocupação de 1 00%; - o serviço que esta unidade presta é imprescindível para a manutenção da 
qualidade de vida dos utentes do Serviço Nacional de Saúde: - há fortes riscos de o encerramen
to de mais um serviço público ir parar a privados, leia-se Hospital da Terra Quente; - a defesa 
dos serviços públicos é defender a região e o nosso concelho. 
A Assembleia Municipal de Macedo de Cavaleiros, reunida a 17 de dezembro de 2014, delibera: 
I - Reclamar do Governo a manutenção da Unidade de Convalescença da Unidade Ho.!!.pitalar 
de Macedo de Cavaleiros; 
2 - Apelar e mobilizar populações para a defesa deste serviço.·· 

------ Ponderado o teor da moção, considerando que Unidade de Convalescença do Hospital de 
Macedo de Cavaleiros, sendo a única que serve a nossa região, o seu encen·amento contribuirá nega
tivamente para a qualidade de vida dos utentes do serviço nacional de saúde do concelho de Vimioso, 
foi deliberado por unanimidade solidatizar-se o Município de Vimioso ao Município de Macedo de 
Cavaleiros, nesta ação "Em defesa da Unidade de Convalescença., e pm1icipar nas ações que o 
Município de Macedo de Cavaleiros venha a promover neste sentido. 
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------REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - Cartas de RAN- Bruta: Presente a informa
ção n° 11, datada de hoje, da autoria dos Técnicos Superiores Sónia Maria e Gonçalo Alves, apresen
tando as cartas de RAN Bruta aprovadas pela DRAPN, propondo, nesta sequência, a sua aprovação 
por parte deste órgão, infonnando que, após a aprovação, devem ser submetidas à apreciação da res
petiva Comissão de Acompanhamento. 

------ Ponderado o teor da infonnação foi deliberado por unanimidade aprovar aqueles documentos e 
submetê-los à aprovação da respetiva comissão de acompanhamento. 

------~JrJrllf1(7~() J7,f!Vf1J\T(7~Jllf1 --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 116 63 7,14 euros. 

------CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANEIO: Presente a informação n. 0 

001 /DAF, de 06/01 /2014, subscrita pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Solange Del
gado, infonnando sobre a necessidade de constituir um fundo de maneio no valor de 9960,00 euros, 
para o ano de 2015, da sua fonna legal e nom1as de procedimento a respeitar, foi deliberado por una
nimidade aprovar a sua constituição de acordo com o expresso na citada infmmação e nomear res
ponsável do mesmo a autora da infom1ação e, na sua ausência, os Técnicos Superiores, António Emí
lio Martins ou Lídia Cristina Rodrigues Diz Martins. 

------LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO- UTILIZAÇÃO DO SAL
DO DE GERÊNCIA DO ANO 2014 PARA CÁLCULO DE FUNDOS DISPONÍVEIS: Presente a 
informação n° 02/DAF, datada do dia 06 do mês corrente, assinada pela responsável, Solange Delga
do, infonnando que a Lei n° 8/2012, de 21/02, LCPA, enumera na alínea f) do seu artigo 3.0 as verbas 
consideradas para determinação dos fundos disponíveis consideradas para o período de três meses, 
determinando que os fundos disponíveis são as verbas disponíveis a muito curto prazo, quando apli
cável e desde que não tenham sido comprometidos ou gastos. 

------ No mesmo contexto, refere que a alínea a) do no 3 do artigo 5.0 do Decreto-Lei n° 127/2012, de 
21/06, determina que integram ainda os fundos disponíveis, os saldos transitados do ano anterior cuja 
utilização tenha sido autorizada nos tennos da legislação em vigor. E, no que se refere à utilização 
do saldo de gerência dos fundos disponíveis, o entendimento da DGAL constante do manual de apoio 
à aplicação LCP A, para administração local é de que o saldo de gerência de operações orçamentais 
do ano anterior pode ser utilizado para cálculo dos fundos di.)poníveis, ao abrigo do previsto na alí
nea a) do n" 3 do artigo 5" do D. L. 12712012, e tendo em conta a espec~ficidade no que se refere à 
utilização na administração local, encontrando-se esta receita di.)ponível para utilização a muito 
curto prazo, sendo esta utilização muito distinta da integração do saldo de gerência no orçamento 
que ocorre após aprovação de contas. 

------ Complementannente, interpretando o POCAL- Plano O.ficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais, este determina que " na classe O registam-se apenas os movimentos correspondente à apro-
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vaçtio do orçamento, às mod~ficações introduzidas, designadamente a utilizaçüo de saldo de gerê1 -
cia, depois de devidamente aprovado o mapa 'fluxos de caixa., da gerência anterior " 

------ Conclui, assim, que do entendimento da DGAL com o detenninado pelo POCAL, que a utiliza
ção do Saldo de Gerência no cálculo dos Fundos Di.sponíveis de janeiro deverá ser precedida da 
aprovação, pelo órgão executivo, do mapa de fluxos de caixa onde se encontra expresso o saldo de 
gerência de operações orçamentais no montante de 1 086 133,04 euros. E, que sendo o mapa de flu
xos de caixa um documento que faz parte integrante dos documentos de prestação de contas, compete 
à Câmara Municipal nos tennos da alínea i) do n° 1 do artigo 33° da Lei n° 75/2013, de 12/09, a sua 
aprovação e submissão à apreciação e votação do órgão deliberativo, a Assembleia Municipal, con
juntamente com os demais documentos que constituem a conta de gerência do ano 2014. 

------ Assim, propõe que se autorize a utilização do saldo de gerência do ano 2014 do valor referido 
para o cálculo dos fundos di sponíveis do mês em curso. 

------ Ponderado o teor da informação em apreço e a base legal em que a mesma se fundamenta, foi 
deliberado por unanimidade autorizar a utilização do saldo de gerência do ano anterior do valor refe
rido para cálculo dos fundos disponíveis do mês em curso. 

------ EMPREITADAS E O BRAS PÚBLICAS ---------------------------------------------------------------

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

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso- Porta de Serapicos- Edi
jlcio de Serviços do Centro de Receção e Inte1pretação - Auto de medição n° 7 de trabalhos nor
mais, datado de 09/01 /2015, no valor de 12 012,60 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------AUTOS DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES: 

------ CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Liberação de Cauções - Decreto-Lei Jt
0 

19012012: Presente o auto de vistoria, da respetiva comissão, referente à liberação parcial das cau
ções da obra em título, no qual se conclui que decorreram dois anos completos sobre a receção pro
visória daquela obra, conferindo, nos termos da alínea b) do n° 1 do artigo 3° do Decreto-Lei n° 
190/2012, de 22/08, direito à liberação de mais 30% da caução prestada no âmbito do contrato, 
considerando que foram já libertados 30% referente ao decurso do primeiro ano após a receção pro
visória da obra, foi deliberado por unanimidade, de acordo com o auto em apreço proceder à libera
ção parcial daquela caução, referente ao 2° ano após receção provisória, correspondente, nesta caso, a 
30%, nos tennos da nonna referida. 

------ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS DA TORRE E ENTRADA DO ANTIGO CASTELO MEDIEVAL 
DE VIMIOSO- Liberação de Cauções- Decreto-Lei ll 0 19012012: Presente o auto de vistoria refe
rente à liberação parcial das cauções da obra em título, da respetiva comissão, o qual conclui que 
deco1Teram dois anos completos sobre a receção provisória daquela obra, conferindo, nos tem1os da 
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alínea b) do n° 1 do artigo 3" do Decreto-Lei n° 190/2012, de 22/08, direito à liberação de mais 30% 
da caução prestada no âmbito da contratação daquela obra, informando que foram já libertados 30% 
referente ao decurso do primeiro ano após a receção provisória da obra, foi deliberado por unanimi
dade, nos tennos da norma referida e de acordo com o auto em apreço proceder à liberação parcial 
das cauções daquela obra, no correspondente a 30%. 

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

------ REDUÇÃO DE CUSTOS DE F ATURAÇÃO POR AUSÊNCIA DE SERVIÇOS DE LA V AGEM 
DE ARRUAMENTOS- Proposta da Ferrovial Serviços: Presente a informação n° 02, datada do dia 
cinco do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Peneira Pinto, e pelo Fiscal 
Municipal, José Manuel Alves Ventura, analisando a proposta da firma referida em título na qual se 
propõe a redução de custos de 29,2% pela não prestação dos serviços da lavagem programada de 
mruamentos, infonnação que conclui que a redução de custos proposta para suspensões programa
das da lavagem de arruamentos, por exemplo durante um mês completo, não é compensador para a 
câmara, posto que pela não lavagem durante um mês a câmara teria, mesmo assim, que pagar a 
impmiância 553,76 euros, dos 782,15 euros contratualizados, não devendo por isso ser aceite. 

------ Porém, a eventual redução de custos por dia de não prestação daquele serviço, em situações 
concretas, quando por motivos técnicos não possa proceder-se à lavagem das ruas, como seja nos 
casos e nos dias propensos à fonnação de gelo, o que, neste caso, implicará a redução de custos de 
76,13 euros, por dia, é mais razoável para a câmara municipal. 

------ Face ao teor da infonnação em análise foi deliberado por unanimidade optar por esta última 
alternativa, devendo esta câmara definir e comunicar, oportunamente, à empresa proponente, caso a 
caso, os dias de não lavagem quando as situações referidas se verifiquem. 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESI
DUAIS NO CONELHO DE VIMIOSO- Revisão de preços janeiro-junho 2014: Presente a informa
ção n° 05, datada do dia doze do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Fer
reira Pinto, relativa à revisão de preços da prestação dos serviços em título, fazendo uma retrospetiva 
à prestação daqueles serviços e calculando o valor da revisão com base nos índices de j aneiro a mar
ço, e de abril a junho, respetivamente publicados no D. R. II Série n° 197, de 13/10 - Aviso n° 
11343/2014 - e D.R. II Série do no 1, de 02 de janeiro de 2015- Aviso 71 ° 3/2015, que calcula no 
valor de 27 607,36 euros, superior ao valor de 26 443,26 euros, calculado e requerido pela firma pres
tadora do serviços, foi deliberado aprovar a revisão de preços apresentada pela firma prestadora dos 
serviços em título e proceder ao respetivo pagamento. 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Revisão de preços janeiro-junho 2014: 
Presente a infonnação n° 06, datada do dia doze do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, 
Manuel Miranda Peneira Pinto, relativa à revisão de preços da prestação dos serviços em título, 
fazendo uma retrospetiva à prestação daqueles serviços e calculando o valor da revisão com base nos 
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índices de janeiro a março, e de abril a junho, respetivamente publicados no D. R. II Sétie n° 197, 
de 13/10 - Aviso n" 11343/2014 - e D.R. II Série do n° 1, de 02 de janeiro de 2015 - Aviso n" 312015, 
que calcula no valor de 12 941 ,64 euros, cálculo idêntico ao apresentado pela finna prestadora do 
serviços, foi deliberado aprovar a revisão de preços apresentada por esta firma e proceder ao respe
tivo pagamento. 

------ SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Fatura no 2014/400, refe
rente ao mês de novembro de 2014, no valor de 21 385,89 euros: Analisada a informação n° 003, 
datada do dia cinco do mês em curso, subscrita pelo Técnico Supetior, Manuel Miranda Feneira Pin
to e pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, relativa à fom1a de prestação de serviços de 
limpeza de anuamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados 
pela Associação de Municípios da TeiTa Fria do Nordeste Transmontano à finna Resíduos do Nor
deste, EIM, reportando a fonna de prestação destes serviços respeitantes ao período faturado, as 
diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente executados e os contabilizados na fatura apre
sentada, e que se traduzem numa discrepância da faturação, para mais, nos seguintes itens: 

1- Remoção de R.S. V. CM Vimioso- 48,00 euros; 
6- Lavagem de Arruamentos- 391.08 euros, 

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

------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de novembro a 
20 de dezembro de 2014 e fatura n.05670106181: Presente a infonnação n° 03, datada do dia 07 do 
mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda FetTeira Pinto, referente ao relatório 
em epígrafe, emitido pela adjudicatá1ia do refelido serviço, a firma A. G.S., repmiando que, de acordo 
com os dados apresentados, nos tem1os da fónnula aplicável e face à taxa efetiva de cobranças, que 
se cifrou na ordem de 91 ,65%, o valor a pagar sem qualquer penalização corresponde efetivamente 
ao valor faturado de 3058,28 euros. 

------ Considerando que, embora a AGS não tivesse realizado o total das cobranças, que correspon
deria a 100%, no serviço efetivamente prestado só não telia atingido esta percentagem ou próxima 
desta por motivos de procedimentos de pagamento usados por parte de alguns consumidores que 
preferem utilizar outras fonnas de pagamento que não à AGS, não se tratando propriamente falta de 
prestação do serviço, foi deliberado por unanimidade não aplicar qualquer penalidade, aprovar o 
relatório em apreço e proceder ao pagamento da fatura referente ao período causa. 

------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ETA DO RIO ANGUEIRA: Relatório de 
Exploração do mês de novembro/2014 e fatura n° 5670106128: Presente a infonnação n° 01, data
da de 06 do mês coiTente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente 
ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma A. G.S., repotiando 
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 fatura identificada no valor 
de 3537,97 euros. 
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------ Alerta ainda para o facto da contratação destes serviços vigorar até ao final do ano em curso, 
pelo que, neste contexto, se promoveu à elaboração de um programa de procedimento e caderno de 
encargos tendentes a nova contratação, ato pendente de análise para ponderação de eventual aplica
ção de redução remuneratória. 

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO, E.T.A.R. COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, 
E.T.A.R. CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOSELO 
E PARQUE DE CAMPISMO - Relatório e fatura ll

0 5670106233, do período de 01 a 31 de 
novembro/2014: Presente a infonnação n° 04, datada do dia 08 do mês em curso, subscrita pelo Téc
nico Supetior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emi
tido pela prestadora daquele serviço, a fim1a AGS, reportando que o serviço foi prestado com regula
ridade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório dos 
serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 3713,18 euros. 

------EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DIVERSAS 
NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório e fatura n°5670106234, do período de novem
bro/2014: Presente a infonnação n° 02, datada do dia 06 do mês em curso, subscrita pelo Técnico 
Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido 
pela prestadora daquele serviço, a fim1a A GS, reportando que o serviço foi prestado com regulaiida
de, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório dos servi
ços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de 16 162,05 euros. 

CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO DO I.E.F.P.- INSTITUTO DE EMPREGO E 
FORM~ÇÃO PROFISSIOJ\T~~ ---------------------------------------------------------------------------------

------Medida Contratos Emprego-Inserção+ do IEFP - (Portaria n" 12812009): Presente a 
infonnação ref.!l DDES/EEF/21, datada dia 31 do mês findo, da Assistente Técnica, Natalina Neves 
Pires, informando que no âmbito da candidatura no 808044, apresentada por esta câmara no IEFP de 
Bragança, foi esta aprovada, no âmbito da portaria referida, com o número de processo 090/CEI+/1 4, 
que respeita à candidata Ângela Gonçalves Afonso Cordeiro, para a área de biologia. 

------ A celebração deste contrato prevê-se para o período de 12 meses, assumindo esta câmara as 
obrigações de pagamentos de uma bolsa, do subsídio de alimentação, subsídio de transpmie, encar
gos com celebração de contrato de seguro de acidente de trabalho, no valor total de 2885,45 euros, 
sendo financiado pelo IEFP com a verba de 4024,56 euros, solicitando neste âmbito autorização para 
a celebração do respetivo contrato de trabalho e promoção dos diversos atos a este inerentes. 

------ Face à infonnação em análise foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento da aprova
ção desta candidatura, aceitar a estagiáiia e promover os respetivos procedimentos prévios inerentes à 
celebração do contrato. 
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------ INSALUBRIDADE DENTRO DO AGLOMERADO URBANO DE MATELA - Maria Hele1 
/zeda Pires Domingues: No âmbito de processo de reclamação relativo ao caso referido em título, 
sobre o qual esta câmara Municipal vem tomando medidas no sentido de ser reposta a situação de 
salubridade na freguesia de Matela, reporta o Sr. Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, na 
informação n° 409, datada de 31/ 12/2014, que, em deslocação ao local do referido estábulo, verificou 
que aquele e o recinto adjacente se encontrava cobe1to de palha destinada à absorção de líquidos e 
estrumes ali existentes anterionnente. 

------ Repmta ainda que os animais que anteriom1ente ali pernoitavam deixaram de o fazer, tendo, 
inclusive, sido retirados os respetivos comedouros e bebedouros. 

------ Refere que, naquele estábulo, estão agora alojados cerca de doze animais jovens, tendo o pro
prietário, o Sr. Ramiro, declarado que estes não saem do estábulo, evitando, assim , a acumulação de 
estrumes no recinto junto ao estábulo. 

------ Considerando que a situação desc1ita demonstra estar sanada a situação de insalubridade que no 
passado recente deu origem a reclamações dos vizinhos e, tendo em conta que a reclamada deu 
finalmente cumprimento às decisões desta câmara, foi deliberado por unanimidade considerar resol
vida esta situação de insalubridade e, neste sentido, dar conhecimento aos reclamantes da situação 
descrita na infonnação do Sr. Fiscal Municipal. 

------ JJ~D.fD()~ D~ f1)J()J() --------------------------------------------------------------------------------------

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

--- 1 - Ensino superior - Presente o pedido de apoio formulado nos termos do Regulamento Muni
cipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, pela estudante do ensino 
supenor: 

- Ângela JJarreira João, estudante do 5° ano do Curso de Mestrado Integrado em Psicologia, 
da Universidade de Coimbra, foi deliberado nos termos do n° 3 do artigo 3° do refe1ido regu
lamento conceder apoio para pagamento das propinas, a partir desta data, a pagar diretamente 
ao respetivo estabelecimento de ensino. 

------ Presente ainda o processo do estudante: 
- David José Diz Martins, aluno do 1.0 ano do curso CET de Contabilidade e Gestão - Fonna-
ção Pós-secundária - ministrado pelo Instituto Politécnico de Bragança, foi deliberado por 

unanimidade indeferir o pedido em virtude de não reunir os critérios de atribuição para o 
apoio solicitado, previstos no regulamento. 

--- 2- Ensino secundário- Presente, no âmbito do mesmo regulamento, o pedido de apoio para 
custear despesas de material e livros escolares e alojamento, do estudante do ensino secundário: 

- Vítor Manuel Cidre Fernandes, estudante do 10° ano do Curso PTGIAS - Prof. Téc. Ges. 
Infonnáticos/ Animador Cultural no Agrupamento de Escolas Emídio Garcia de Bragança, foi 
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deliberado, nos tennos daquele regulamento, conceder apoio no valor de 300,00 euros para 
custear despesas de material e livros escolares. 

------ () l!Jrll ()~ P ED JD()S DE AP() J() -------------------------------------------------------------------------

------ ULGOSELO, CULTURA E PATRIMÓNIO DE ARGOZELO- Pedido de subsídio: Foi presente 
um oficio da associação em título, expondo que vai promover a edição de um guia de pesquisa 
documental sobre confrarias e irmandades da Diocese de Bragança-Miranda, onde se encontram refe
renciadas, em Vimioso, diversas associações daquele tipo, relevando a importância daquele docu
mento, solicitando, para o desenvolvimento daquela ação, um subsídio no valor de 670,00 euros. 

------ Face ao exposto, considerando o interesse da edição do aludido guia para o acervo histórico da 
biblioteca do município e instituições do concelho, foi deliberado por unanimidade conceder o apoio 
do valor solicitado a título de compra de exemplares daquela edição no valor do apoio solicitado. 

------ COPADONORDESTE - Cooperativa tle Produtores Agrícolas, CRL.: Presente o oficio ref' 
001 /2015, de 02/01/2015, da presidente da direção da cooperativa em título, dando conhecimento de 
criação daquela cooperativa cujo objetivo é a promoção, produção, transformação, comercialização, 
importação e exportação de produtos agrícolas, agropecuários, florestais e seus derivados, bem como 
promover a contração da oferta e a colocação no mercado da produção dos seus associados, promo
ver práticas de cultivo e técnicas de produção e de gestão dos resíduos respeitadores do ambiente, 
solicitando para o desenvolvimento da sua atividade a cedência de uma sala de trabalho na sede des
te concelho, considerando a relevância que os serviços desta instituição pode aportar para o conce
lho, em especial para os seus associados, e as implicações que pode ter para a economia local foi 
deliberado disponibilizar uma sala da casa dos magistrados, nesta vila. 

------ () lfjr}l()~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOZELO- Plano de Atividades 
2014-2015: Foi presente o plano de atividades para o ano 2015/2015, dando também conhecimento 
da constituição da respetiva direção da associação em título, acompanhado das contas referentes à 
época desportiva anterior, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

-----ASSOCIAÇÃO CHARNECA CLUB TT- Passeio JrT - Pedido de Autorização: Foi presente a 
infom1ação 001/20 15, data do dia 08/01/2015, da Coordenadora Técnica, Zita Matiins Tecedor, rela
tiva ao pedido de autorização da associação em titulo para realização de um passeio todo-o-terreno a 
realizar no próximo dia 31 do mês em curso, entre as localidades de Vimioso, Campo de Víboras, 
Algoso, Matela, Junqueira, Santulhão e Carção, informando que o processo não se encontra devida
mente instruído, encontrando-se em falta, face ao que a lei dispõe, os pareceres das forças de segu
rança e do ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
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------ Considerando a falta dos documentos referidos e tendo em conta que o evento terá apenas lugar 
no próximo dia 31 do mês conente, foi deliberado autorizar a realização daquele evento condicionada 
à apresentação dos referidos documentos em falta. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião 
pelas onze horas, 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 pat1e final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os presentes. 

------ Analisada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 
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