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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

ATA N° 025

------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia dezoito do mês de
novembro do ano dois mil e catorze.
----- Aos dezoito dias do mês de novembro 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, Licínio Ramos Martins e Adriano Augusto Gonçalves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido o Sr. Vereador Heleno da Costa Simões, que justificou a falta por motivos de índole
profission al, comigo, António Albetio Lopes Coelho, Técnico Superior, teve lugar a reunião referida.

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

-----ORDEM DO DIA
----- SITUAÇÃO FINANCEIRA --------------------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARlA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de
ontem, vetificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 576 443,43 euros.

-- - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014:
----- MODIFICAÇÃO N° 22- ALTERAÇÃO W 18: Presente a modificação/alteração em epígrafe no
valor de 30 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la.

------ ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014:
------MODIFICAÇÃO N° 22 - ALTERAÇÃO N° 18: Presente a modificação/alteração em epígrafe do
valor total de 16 495,00 euros, con·espondendo a despesas correntes, foi deliberado por unanimidade
aprová-la.

------REGRAS DE EQUILIBRIO DAS CONTAS DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL: Presente a
infom1ação n° 002/DAF, de 12111 /2014, do responsável António Emílio Martins, relativa ao assunto
em titulo, a qual conclui que, nos tem10s conjugados da Lei n° 50/2012, de 31 /08, e n° 1 do artigo
54° da Lei n° 73/2013, de 03/09, verificado o resultado líquido registado em 2013 pela empresa
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municipal Vimioso 2003, E.M. o saldo negativo de € 32 307,31 e, tendo em conta a percentagem de
participação da Câmara Municipal de Vimioso no capital social daquela empresa, deverá ser processada, realizada e
transferida a refelida importância, foi deliberado em tàce do teor da infonnação analisada transferir,
para aquela empresa, a impm1ância referida.

------ CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTJMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO: O Sr. Presidente da Câma-

ra expôs, de fonna geral, a situação financeira do município informando sobre a necessidade de proceder à contração de um empréstimo destinado a financi ar a Ação n" 78 - Fronteira (Aicanices) do
Plano Plurianual de Investimentos, cujo montante previsto é de 858 600,00 euros, valor correspondente à proposta vencedora, apresentada pelo empreiteiro em concurso público, e que o mesmo pretende manter por mais um ano, confonne declaração emitida em catorze de novembro de 2014,
informando neste contexto e confonne a infonnação n ° 001 /DAF, datada de 06 do mês em curso, da
Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, na qual se
expõe a situação de endividamento do município, das fonnas e montantes de eventuais empréstimos a
contrair e respetivo enquadramento legal, concluindo que, nesta data, a capacidade de endividamento
do município ascende ao montante de 1 188 623,06 euros.
------ Refere-se na informação referida que, caso a autarquia pretenda contrair um empréstimo de
médio e longo prazo atrás referido, deverá ter em consideração o montante máximo do empréstimo,
as instituições de crédito a consultar, o jú1i do procedimento, o prazo de amortização, o período de
deferimento, a periodicidade de reembolso de capitais e juros.
------ Ponderado o teor da infonnação, considerando que com a contratação do empréstimo pretendido não se atingirá a capacidade máxima de endividamento do municipio foi deliberado por unanimidade proceder à contratação do empréstimo de médio e longo prazo no valor previsto na A ção n" 78
-Fronteira (Alcanices) do PPI - 858 600,00 euros e, neste âmbito, definir as seguintes as seguintes
condições:
- Pagamento de juros semestral postecipado;
- Reembolso de capital em prestações semestrais;
- O prazo deverá ter como limite máximo de 20 anos;
- O período de carência de capital 2 anos;
- Isenção de comissões e encargos;
- T AE calculada dentro do período da consulta;
-Taxa de juro contratual (euribor a 6 meses e respetivo spread);
- Possibilidade de utilização parcial do montante do empréstimo por tranches, mantendo-se as
condições.
------Para o efeito foi deliberado consultar as entidades bancárias com representação na área do concelho.
------Neste âmbito foi ainda deliberado designar o j úri do procedimento, que será assim constituído:
-Presidente- Solange de Jesus Rodrigues Delgado, Chefe da Divisão Administrativa e FinanCeira;
-Vogais - Lídia Cristina R. Diz Martins e António Emílio Martins, Técnicos Superiores desta
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Câmara Municipal.
------ Sendo esta matéria da competência de aprovação da assembleia municipal, nos tennos da alínea
f) do artigo 25° do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo I da Lei n° 75/2013,
de 12/09, foi deliberado, em cumprimento do disposto no n() 4 daquele artigo, submeter à apreciação
daquele órgão, em momento próprio, informação detalhada sobre as condições propostas pelas instituições bancárias proponentes e mapa demonstrativo da capacidade de endividamento municipal.

--- -- EMPREITADAS E O BRAS PÚBLICAS ------------------------------------------------------------------- BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO
CONCELHO- 1" FASE- PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ANGUEIRA- Prorrogação
de prazo da obra: Presente a informação n° 373, de 14 do mês em curso, do Técnico Superior,
Orlando Marcos Moscoso, fazendo uma retrospetiva sumári a ao decurso da obra e analisando o
pedido de pronogação do prazo de 30 dias, apresentado pelo empreiteiro da obra, a fim1a António
Rodrigues & Filhos. Lda, esclarecendo quanto à eventualidade de concessão da requerida pronogação de prazo, referindo que o Código dos Contratos Públicos prevê a oconência de prorrogação de
prazo para situações de execução de trabalhos a mais e nos tenn os do miigo 374° - "Prorrogação do
prazo de execução da obra", e 282°- "Reposição do equilíbrio .financeiro do contrato", não sendo, porém, a
situação enquadrável nestas normas.

----- Por outro lado refere, que o Decreto-Lei n° 6/2004, de 06/01 , que regula a revisão de preços das
empreitadas e obras públicas, prevê, no seu artigo 13°, a concessão, a título gracioso, de pronogação
de prazo de execução dos contratos de empreitadas sem acréscimo do valor de revisão de preços em
relação ao prazo acrescido.
------ Cita, a contexto de incumprimento do contrato, no que respeita ao atraso na execução da obra, o
a1iigo 403° do CCP sobre aplicação de sanções.
------Conclui referindo que a pron·ogação de prazo solicitada, não é enquadrada no CCP como prorrogação legal do prazo, carecendo de apreciação superior uma eventual possibilidade de concessão
de pronogação de prazo a título gracioso, caso se julgue haver essa possibilidade legal, bem como da
possibilidade de aplicação de sanções.
------ Ponderado o teor da informação em apreço e as razões argumentadas pelo empreiteiro, foi deliberado por unanimidade conceder a requerida pronogação de prazo a título gracioso.

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA TURÍSMO E AVENTIRA DE VIMIOSO- PORTAS DE
SERAPICOS I EDIFÍCIO DE RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO - Prorrogação de prazo da
obra- Terceiro pedido: Presente a infonnação n° 363, de 10 do mês em curso, da Técnica Superior,
Sofia Maria Ventura Diz, fazendo uma retrospetiva sumária ao decurso da obra e analisando no
âmbito do pedido de pronogação do prazo de 60 dias, apresentado pelo empreiteiro da obra, a firma
Fernado Alberto Marujo & Filho, Lda, escl arecendo que este é o 3° pedido de pron·ogação e vem
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argumentado em mo6vos externos à vontade do empreiteiro, derivados de trabalhos a realizar pela
firma CER TIEL
------ Informa, neste âmbito, que o Código dos Contratos Públicos prevê a ocorrência de pron·ogação
de prazo para situações de execução de trabalhos a mais ou enos e omissões e nos tennos do artigo
374" - "Prorrogaçào do prazo de execução da obra ·•, e 282° - "Reposição do equilíbrio financeiro do contrato",
não se verificando, porém, estas circunstância, apesar de serem reais os factos alegados pelo empreiteiro.
------Por outro lado refere que o Decreto-Lei n" 6/2004, de 06/01 , que regula a revisão de preços das
empreitadas e obras públicas, prevê, no seu miigo 13", a concessão, a título gracioso, de pronogação
de prazo de execução dos contratos de empreitadas sem acréscimo do valor de revisão de preços em
relação ao prazo acrescido.
------ Cita, a contexto de incumprimento do contrato, no que respeita ao atraso na execução da obra e
sobre aplicação de sanções, o artigo 403° do CCP.
------ Conclui referindo que a pronogação de prazo solicitada, não é enquadrável no CCP como
prorrogação legal do prazo, apesar de ser real o argumento do empreiteiro, merecendo, por isso,
apreciação superior, uma eventual possibilidade de concessão de prorrogação de prazo a título gracioso, caso se julgue haver essa possibilidade legal, bem como da possibilidade de aplicação de sanções.
------Ponderado o teor da infonnação em apreço e a fundamentação do empreiteiro foi deliberado por
unanimidade conceder a requerida pronogação de prazo a título ,gracioso.

------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 Serapico~IEd~flcio de Serviço do Centro de Receção e bzte1pretação - Auto de medição n° 5 de trabalhos nonnais, datado de
31/1 0/2014, no valor de 19 110,00 euros;
-- Beneficiação/Conservação/Reparação de Arruamentos Diversos no concelho de Vimioso 1" Fase, Pavimentação de Arruamentos Diversos em Angueira -Auto de medição n° 3, datado de
12/11 /2014, no valor de 43 014,86 euros,
foi deliberado por unanimidade aprová-los.

------AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERTAÇÃO DE CAUÇÕES - Decreto-Lei n°
190/2012: Presente o auto de vistoria, datado do dia 31 do mês findo, assinado pela respetiva comissão de vistoria, referente à verificação dos trabalhos para efeitos de liberação parcial da caução da
obra de Reabilitação/Remodelação da Escola E.B. 2,3 e Pavilhão Desportivo de Vimioso, obra executada pela finna Santana & CJA, SA., na qual se refere que deconeu o primeiro ano completo sobre
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a receção provisória daquela obra sem que se verifique qualquer anomalia, pelo que, nos tennos da
alínea a) do n° 2 do miigo 3° do Decreto-Lei n° 190/20 I 2, de 22/08, poderá proceder-se à liberação
de 30% da caução dada como garantia daquela obra, fo i del iberado por unanimidade aprovar o auto
em apreço e, de acordo com este, proceder à liberação da caução da obra na percentagem referida.

------ PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO DO BALNEÁRIO TERMAL DA TERRONHA: Presenta a infonnação n° 375/2014, de 14 do m ês em curso, do Técnico Superior, Carlos Oliveira Ventura,
relativa ao pl ano em título, apresentando no âmbito do Decreto-Lei 11° 26/94, de 01102, o Plano de
Emergência Interno do B alneário Tenn al da Tenonha, propondo a sua aprovação por fonna de
potenciar todos os meios de emergência necessários, foi deliberado por unanimidade aprovar e
implementar aquele plano naquela unidade tem1al.

------BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO- ZONA ENVOLVENTE
AO BALNEÁRIO TERMAL - Substituição do R eforço de Caução: Analisada a infonnação no
003/DAF, datada de 14/ 11/2014, da responsável Solange Delgado, relativa ao pedido do empreiteiro
da obra em título, a firma Multinordeste - Mult({unções em Construções e Engenharias, S.A., no
qual se solicita a substituição do reforço de caução retido nos pagamentos efetuados no âmbito da
realização da obra por gar antia de bancá1ia à primeira solicitação de igual valor, informação que
conclui que nos tennos do n° 2 do miigo 353° do CCP o referido reforço de caução pode ser substituído nos tennos requeridos, foi deliberado deferir aquele pedido.

------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS----------------------------------------------------- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração do mês setembro/ 2014 e fatura n ° 5670105868: Presente a infom1ação n° 143, datada do dia três do mês corrente,
subsctita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente ao rel atório em epígrafe,
emitido pela prestadora do referido serviço, a finna A. G.S., repotiando que o serviço foi prestado
com regulaiidade, 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 15 197,3 8 euros.
------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de setembro a
20 de outubro de 2014 e fatura n.0 5670106004: Presente a infom1ação n° 148, datada do dia catorze
do mês conente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Fen eira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela prestadora do refetido serviço, a finna A. G.S., reportando que a prestação do serviço se cifrou numa taxa efetiva de cobranças na ordem de 89,84%, o que está aquém do
que tem sido normal, foi deliberado por unanimidade aprovar este relatório e proceder ao pagamento
da fatura no valor de 3726,27 euros, relativa ao período supra referido.

------ EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO -----------------------------------------------------------------------
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------DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:

------ Pelo Sr. Presidente da Câmara foi infom1ado o executivo que, no âmbito da delegação das
competências que lhe foram delegadas por esta câmara municipal, em reunião ordinária rea1izada no
dia 22 de outubro de 2013, ao abrigo do n. 0 1 do artigo 34. 0 do Anexo I da Lei n.0 75/201 3, de 12 de
setembro, deferiu os seguintes pedidos de licenciamento de operações urbanísticas:
- Ana Rosa Raposo Martins - Demolição/Reconstrução de um edifício para habitação, sito na
Rua do Chapaçal, em Vilar Seco;
- António Domingues - Construção de uma habitação unifamili ar, sita na Rua das Anas, em
Argoselo;
- Carlos Alberto Dâmaso Barbosa - Constmção de um edifício para armmos, sita no lugar da
Cruzica, em Algoso,
foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

------COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TROÇO DE CONDUTAS E CVP- ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DO POSTO TERRITORIAL DA G.N.R., EM VIMIOSO:

Pelo Sr. Presidente a Câmara foi presente a informação n° 365, datada de 1311 1/2014, subscrita pelo
Chefe da Divisão de Obras e Logística Orlando Marcos Moscoso e pelo Técnico Superior António A.
Gonçalves Coelho, na qual se faz a análise da comunicação referida em título apresentada pela firma
PT Comullícação, SA, apresentada nos termos e para efeitos do disposto no artigo 12° do DecretoLei n° 123/2009 e artigos 35° 36° do Decreto-Lei n° 555/99, de 16112, na redação da Lei n° 60/2007,
de 04/09.
------ Conclui a infom1ação em apreço carecer o referido pedido do termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto.
------ Para além daquela falta esclarece a infom1ação em análise que não foi possível velificar se as
redes de fibra ótica, objeto da comunicação em apreço, existente no local, comportam a ligação pretendida, situação que nos tennos da alínea b) do n° 3 do artigo 7° do Decreto-Lei n° 258/2009, de
25109, podelia conduzir à rejeição da comunicação prévia para realização dos trabalhos em causa,
referindo que, nos tetmos daquele nonnativo legal a empresa deverá proceder à reposição de pavimentos e eventual reparação de infraestruturas existentes no local, alertando para o facto de nos termos do miigo 12° do mesmo normativo a utilização do domínio público está sujeita ao pagamento de
taxa municipal de direito de passagem nos tem10s do miigo 106° da lei das comunicações eletrónicas,
aprovada pela Lei n° 5/2004, de 10/02.
------ Considerando o exposto na infonnação foi deliberado notificar a empresa para instruir a comunicação prévia em apreciação com os documentos em tàlta.
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------ Tendo em conta que a câmara municipal já detiniu a taxa municipal de direito de passagem,
taxa esta que está a ser, regulannente, transferida para o município, não podendo o município, nos
termos do n° 2 do m1igo 12° da do Decreto Lei n° 123/2009, cobrar quaisquer outras taxas, encargos
ou remunerações, foi deliberado não cobrar qualquer outra taxa, devendo, contudo, a peticionária
proceder à reposição do estado da via no estado atual.

------ PEDIDOS DE CERTIDÃO DE IDADE DE PRÉDIOS URBANOS

------Maria da Glória Alves de Sá Campos Lamas: Presente um pedido da munícipe em título, solicitando que se ceJ1ifique que o prédio inscrito na Matriz Predial Urbana da União das Freguesia de
Algoso, Campo de Víboras e Uva, sob artigo 1264, de que é proprietá1io, foi construído antes do
a110 de 1992, não lhe sendo, por este facto, aplicável o RGEU- Regulamento Geral das Ed~ficações
Urhanos e, analisada neste sentido a infonnação n° 360, datada do dia 05/11 do mês em curso, do
Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referindo que face ao coeficiente de vetustez
atribuído àquele edificio conesponde uma idade superior a 60 anos, o que significa já existir antes de
1954, e que em apreciação, in loco, o edificio apresenta um aspeto de renovação em 2012, cujo processo de licenciamento se encontra arquivado nesta câmara, concluindo que no que respeita à aplicabilidade do RGEU , de acordo com a deliberação desta câmara de 20/05/2002, para a localidade de
Mora, aquele regulamento só se aplicou a pattir de 21 /02/1992, foi deliberado certificar em conformidade com a infom1ação em análise.

------PEDIDOS DE PARACER SOBRE COMPROPRIEDADE -------------------------------------------- GRACINDA DA ASSUNÇA-0 PIRES CAVEIRO JÚLIA DO NASCIMENTO FALCÃO CASTRO E ANA MARIA MAR-

Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade: Presente a informação
n° 355, do dia 03 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, relativa ao
pedido de parecer sobre constituição de compropliedade sobre o prédio sito no lugar de Joana Amada, da localidade de Algoso, insc1ito na Matriz Predial Rústica da União das Freguesia de Algoso,
Campo de Víboras e Uva, sob o artigo 7430, requerido pelas munícipes em título, infonnação que
conclui tratar-se de um prédio onde já foi erguida uma construção - Lagar de Azeite - da finna Algazeite, e que, segundo as quotas agora reclamadas; 1/2 da Algazeite, 1/2 de Gracinda da Assunção
Pires Caveiro, 114 de Júlia do Nascimento Falcão Castro, e 1/4 de Ana Maria Marcos Rodrigues, corresponderia a um prédio com 3/2 supe1ior à unidade predial.
COS RODRIGUES -

------ Considerada a última parte da infonnação analisada e a pretensão das requerentes, representadas neste procedimento pelo Sr. Solicitador Gil Rafael , que declara que o pedido tem por finalidade
justificar a posse de 1/2 do referido prédio por parte das Senhoras Júlia do Nascimento Falcão Castro
e Ana Maria Marcos Rodrigues, foi deliberado indeferir o pedido em virtude de não se verificar correspondência entre os tennos da solicitação e a caderneta predial do referido prédio.

------ PEDIDOS DE APOIO -------------------------------------------------------------------------------------
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COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PALAÇOULO, C.R.L. - Apoio à Sanidade do Efetivo
Pecuário do Concelho de Vimioso 2014: Presente o oficio n° 39, datado do dia 4/11 /2014, da cooperativa em título, solicitando à semelhança de anos anteriores, apoio financeiro para o ano de 2014, a
fim de custear os serviços de sanidade do efetivo pecuário do concelho de Vimioso, foi deliberado
por unanimidade conceder um apoio a definir de acordo com o número de cooperantes abrangidos
pelos referidos serviços de sanidade.

------SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO: Presente
o pedido de apoio da organização em título, datado do dia 06 do mês em curso, solicitando apoio
para organização da tradicional festa de natal dos trabalhadores desta câmara municipal e respetivos
familiares, a realizar no dia 18 de dezembro do ano em curso, foi deliberado por unanimidade conceder um apoio financeiro do mesmo valor concedido no ano anteiior.

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

--- I - Ensino superior - Presentes os pedidos de apoio fonnulados nos tennos do Regulamento
Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, pelos estudantes do
ensino superior:

- Solange Nádia Alves Rodrigues, estudante do 1° ano do curso CET de Técnicas de Gerontologia no Instituto Politécnico de Bragança;
- Cátia Andreia Alves Fernandes, estudante do 3° ano do Mestrado Integrado de Medicina da
Universidade do Minho, em Braga;
- Bruno Rafael Sobrinho da Costa, estudante do 1o ano do Curso de Licenciatura em Educação Básica, do Instituto Politécnica de Bragança;
- Jorge Filipe Neves da Silva, estudante do 1o ano do curso de Licenciatura em Educação
Social, do Instituto Politécnico de Bragança,
foi deliberado nos termos do n° 3 do artigo 3° do refe1ido regulamento conceder apoio para pagamento das propinas, a partir desta data, a pagar diretamente aos respetivos estabelecimentos de ensino.
Presentes ainda os processos dos estudantes:

-Rute Maria Torrão Veiga, estudante de mestrado do Curso de Educação Básica, do Instituto Politécnico de Bragança, cuja infom1ação social conclui que sem o mestrado não
poderá a requerente exercer a profissão, e
-António Eduardo Cruz Izeda, estudante de mestrado do Curso de Engenhmia Industrial,
do Instituto Politécnico de Bragança, cuja informação social conclui que, de acordo com o
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Capítulo II, miigo 3" n" 3 e Capitulo V, miigo 16°, do Regulamento Municipal de Apoio aos
Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, estão reunidas as condições para ser
autorizado o apoio solicitado, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo das referidas normas
regulamentares pennissivas, conceder também a estes estudantes, apoio de propinas a pagar
diretamente ao respebvo estabelecimento de ensino.

--- 2- Ensino secundário - Presentes, também , no âmbito do mesmo regulamento os pedidos de
apoio para custear despesas de material e livros escolares e alojamento em residência, dos estudantes
do ensino secundário:

- Delfim Veiga Vaqueiro, estudante do 10" ano do Ensino Profissional, no curso PTGIAS Prof. Téc. Ges. Informáticos/Animador Sociocultural do Agrupamento de Escola Emídio
Garcia de Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio,
para alojamento na residência Calouste Gulbenkian, no valor de 200,00 euros, por período;
- Sara Isabel Veiga Vaqueiro, estudante do 1O" ano do Curso de Científicos Humanístico de
Línguas e Humanidades no Agrupamento de Escolas Emídio Garcia de Bragança, foi deliberado, nos tennos daquele regulamento, conceder apoio para alojamento na Residência Calouste Gulbenkian, no valor de 200,00 euros, por período.
- Vânia Carvalho Pinto, estudante do 11" ano no Curso Cientifico-Humanístico de Línguas e
Humanidades no Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro, foi deliberado, nos termos
daquele regulamento, conceder apoio para alimentação e material escolar, no valor de 250,00
euros, por período.

------ lJl!Jrl?lJS ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ SERVIÇO DE ÁGUAS - ALTERAÇÃO INSERÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS PARA DÉBITOS DIRETOS NA APLICAÇÃO DE ÁGUAS - SEPA - ERROS DA SIBS: Pelo Sr. Presidente foi
apresentada o assunto em título, repmiado na informação n" 149/SOSB, da 14 do mês em curso,
subscrita pelas Assistentes Maria Dulce Costa Masseira e Carla L Oliveira Pereira Carvalho, a qual
conclui que, em alguns casos os débitos diretos de cobrança dos serviços de fornecimento de água
têm sido rejeitados pelos bancos, motivados por en·os da SIBS, situações que transcendem os serviços desta câmara.

------ Esclareceu o Sr. Presidente que, por fom1a de colmatar estas situações, têm os serviços, em
alternativa, tentado a cobrança das faturas aos munícipes, diretamente na tesourm·ia desta câmara,
porém, findo o prazo de cobrança na tesouraria, dão origem a relaxe e posteriormente a execução fi scal.
------ Considerada a situação, sugere-se na referida infonnação que, os munícipes cujo débitos diretos venham a ser devolvidos pelos bancos, sejam isentos, não do pagamento do valor inicial, mas do
pagamento das taxas adicionais resultantes de relaxe e execução fi scal, que seriam inerentes à situação motivada pelo erro e consequente falta cobrança por parte dos bancos.
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------ Face ao exposto na infonnação supra referida e considerando que as situações descritas resultam de erros de comunicação ente os serviços desta câmara e os bancos, não imputáveis aos consumidores, foi deliberado isentar das taxas de relaxe e execução fiscal os pagamentos das faturas de
água que venham a ser devolvidos pelos bancos por motivo de etTos dos sistemas e transmissões
infom1áticas de intercomunicação entre os serviços desta câmara e os respetivos bancos onde se
encontram depositadas as respetivas ordens de débitos diretos dos munícipes abrangidos.

------ NATAL SOLIDÁRIO: Pelo Sr. Presidente foi apresentada uma proposta da Técnica Superior de
Serviço de Serviço Social, Ana Falcão, para realização da atividade que designa Natal Solidário que
tem como objetivo recolher alimentos destinados a famílias carenciadas do concelho, que serão
distribuídos, sob a fmma cabazes de natal.
------ A ação envolverá o Agrupamento de Escolas que, com a colaboração dos alunos, promoverá a
realização de um concmso de recolha dos alimentos no qual será selecionado, pela miginalidade, o
melhor cabaz.
------ Na ação a câmara municipal participará com a atribuição do prémio que será atribuído ao
melhor cabaz, prémio que consistirá numa viagem aos alunos do Agrupamento de Escolas participantes na ação.
------- Considerada a proposta foi deliberado por unanimidade definir como prémio a atribui àquela
ação - Uma Viagem - para os alunos do Agrupamento de Escolas envolvidos.

------ (Jlf]'}Z()~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ ASSOCIAÇÃO CHARNECA CLUB TT - Passeio TT: Presente o pedido do clube em título,
datado de 10/10/2014, solicitando autorização para a realização de um passeio todo o teneno com
veículos motmizados, a levar a efeito no dia 22 de novembro, com o percurso Vimioso, Pinelo. Vale
de Pena, Vale de Frades, Vimioso, e analisada neste contexto a infonnação n° 27/2014 de 10/11 /2014
da Coordenadora Técnica Zita Martins Tecedor e a infom1ação n° 26/2014 datada de 14/11 /20 14 do
Técnico Florestal Gonçalo Alves, das quais se conclui que o processo se encontra devidamente instmído, foi deliberado por unanimidade autorizar a realização do passeio.

------ MENSAGENS DE NATAL: Presente uma proposta da Pressnordeste, para a publicação de Mensagem de Natal a divulgar por altura daquela quadra festiva que se aproxima, foi deliberado, respeitando a já tradicional ação desta câmara, proceder à divulgação de mensagens de natal em ~ de página a cores, pelo preço proposto de 150,00 euros.

------ Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presi dente da Câmara deu por encenada a reunião
pelas onze horas e tlinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos tem1os do
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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 todos os
presentes.
------ Analisada aquela nonna 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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