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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia vinte e três do mês
de setembro do ano dois mil e catorze.
------ Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 Martins, António Augusto Torrão Vaz, Heleno da Costa Simões, Licínio
Ramos Mmtins e Adriano Augusto Gonçalves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da
Câmara Municipal de Vimioso, comigo, António Albet1o Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião referida.
------ À hora indicada o senhor presidente declarou aberta a reunião

------PERÍODO DE ANTES ORDEM DO DIA
------ Ass u11to - Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educaçtio Pré-escolar----------------

- O Sr. Vereador Heleno da Costa Simões pediu a palavra para pedir esclarecimentos sobre o
assunto Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar e, neste âmbito, da situação do ·'Papagaio".
- Sobre o assunto o Sr. Presidente da Câmara explicou que a esta câmara chegou um documento assinado pelos representantes do Papagaio e do Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Avelanoso, onde o primeiro dava conhecimento da cessação da atividade e do anendamento do edifício da
escola primária de Vimioso e o segundo assumia o desenvolvimento programa referido (Creche e
CATL) e solicitava para o efeito o arrendamento daquela escola.
Esclareceu que, posterionnente, no mesmo âmbito o Sr. Padre Júlio e o Sr. José Teso, representantes do referido centro, tiveram com ele uma reunião nesta câmara onde explicou que a obrigação de prestar os serviços do referido programa é do município. Competência que esta câmara tem,
ao longo do tempo, contratualizado com diversas instituições de solidariedade social IPSS 's e com
patticulares, como foi, em anos anteriores, com o Papagaio e, da mesma fmma, se propunha, para o
ano letivo em curso, protocolar com o Lar de A velanoso.
Não havendo neste sentido, porém, confirmação pelo Lar de A velanoso para prestar aquele
serviço, a câmara municipal, dentro das suas obrigações, decidiu assegurar aquela competência,
assumindo alguns serviços diretamente e acordando com algumas IPSS 's, designadamente de Argozelo e de Vimioso, celebrando para o efeito, protocolos de colaboração.
Explicou que relativamente à Santa Casa da Misericórdia de Vimioso, o Sr. Provedor, Francisco Machado transmitiu-lhe a intenção de assumir aquele serviço e, neste sentido foi elaborado o protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Vimioso.

Reunião Ordinária de 2 3 - 09 - 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO
- O Sr. Vereador Heleno da Costa Simões questionou então com que pessoal vai a câmara
municipal assegurar aquele serviço.
- O Sr. Presidente da Câmara explicou que há pessoal ao serviço da câmara que pode ser afetado
àquelas funções, nomeadamente pessoal em situação de desemprego que a câmara requisitou para
diversas atividades temporárias e outro que ainda pode requisitar ao IEFP para o desenvolvimento
destas atividades ou atividades similares.
Frisou que a Associação de Pais colabora no programa sendo a gestão da câmara municipal.
Esclareceu neste sentido que a compar1icipação financeira paga pelas famílias é apenas para
custear o lanche das crianças, não pagando as famílias mais nada.
- Sobre o Assunto o Sr. Vereador Licínio Ramos Martins explicou que a Comissão de Pais disponibilizou-se para, sendo que, a gestão é feita pela câmara municipal.
- O Sr. Vereador Heleno da Costa Simões disse que havendo IPSS 's poderiam estas assumir a
prestação daqueles serviços.
- A respeito esclareceu o Sr. Presidente que, no passado, o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vimioso, comunicou-lhe que ia desistir do ATL porque dava prejuízo.
Perante a possibilidade de igual situação vir a ocorrer disse o Sr. Presidente que entende que a
câmara não pode correr o risco de a meio do ano vir a ser confrontada com situações idênticas, daí o
assumir, logo à pat1ida, a gestão do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Préescolar.
- O Sr. Vereador Heleno da Costa Simões disse, então, que à Santa casa da Misericórdia de
Vimioso lhe serão retirados os serviços do ATL e que isso lhe causa prejuízo na medida em que
teve que investir para criar as condições para prestar aquele serviço e agora lhe é retirado o serviço.
- O Sr. Presidente respondeu que, este ano, a situação vai ser resolv ida pela câmara municipal
diretamente e com a colaboração das IPSS 's aderentes, pela celebração de protocolos. Quanto à Santa Casa da Misericórdia de Vimioso referiu que não compreende, agora, a mudança de posição.
- Sobre esta situação o Sr. Vereador Licínio disse que o conteúdo do ofício dirigido recentemente a esta câmara pelo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vimioso é contrário ao que
foi discutido e acordado em reunião com o Sr. Presidente.
Sendo da competência da câmara assegurar o Programa de Expansão e Desenvolvimento da
Educação Pré-escolar e havendo risco de durante o ano as instituições IPSS 's desistirem de prestar
as suas atividades, protocoladas no. âmbito deste, a câmara municipal terá de se precaver quanto a
esse risco, sendo a melhor forma de o fazer, assumir, ela própria, diretamente, esse serviço
- Ainda neste contexto o Sr. Presidente informou que disse ao Sr. Provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Vimioso para não desistir da ampliação do lar por causa do ATL posto que para o
ATL há sempre espaço para a sua instalação e funcionamento na antiga escola primária de Vimioso
que se encontra adaptada para a prestação daqueles serviços.
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Explicou ainda que a câmara municipal tem sido confrontada por pais que não querem os seus filh
no ATL da Santa Casa da Misericórdia de Vimioso, por isso há que criar condições alternativas para
essas famíli as, obrigações que cabe à câmara garantir.
Disse ainda que, com a decisão da câmara de prestar diretamente o serviço cria-se oferta pública para
o serviço de complemento de apoio à tàmília para quem quiser optar por este serviço, porém defende
de igual forma, também, a oferta particular apoiada pelo município dentro do limite da lei. Desta
forma garante-se às famílias o direito a optar. Referiu que no próximo ano letivo a câmara municipal
pondera assumir na íntegra o programa.

-------Assunto- Fornecimento e consumo de água das IPSS's --------------------------------------------- O Sr. Vereador Heleno da Costa Simões, sobre o assunto tratado em reunião anterior, relativo
ao fornecimento e consumo de água das IPSS 's disse que quando o assunto foi discutido neste órgão
entendeu que se iria iniciar-se em janeiro e, até lá, seria discutido em porn1enor. Porém o que foi
comunicado às IPSS ·s é que a cobrança se iniciaria no próximo mês de novembro. Solicitou neste
contexto que seja resolvida esta questão.
-Esclareceu o S. Presidente da Câmara que estando em causa a obrigação de cobrança da água
às IPSS 's, segundo orientações da entidade reguladora ERSAR , e considerando que o preço do
fornecimento já se encontra definido em regulamento com um valor inferior ao custo, ou seja, bonificado, haverá apenas que decidir da sua cobrança posto que esta não se encontra implementada.
Às IPSS ·s está a ser explicada a situação imposta pela ERSAR e acordada a forma da câmara proceder para dar cumprimento às recomendações desta entidade reguladora.
Se se concluir que o preço é exagerado poderá ponderar-se nesta câmara uma eventual alteração ao
regulamento no sentido de se definir o preço mais adequado a esta situação especial e concreta.
Concluiu dizendo que a câmara encontrará a melhor forma de diminuir/compensar o esforço financeiro das IPSS ·s nesta matéria

------ ORDEM DO DIA
------MEMBROS DO ÓRGÃO
------- Paulo José Fernandes Lopes -Renúncia ao mandato: Foi presente um email do senhor
Paulo José Fernandes Lopes, datado das 1.30 horas do dia 19/09/2014, registado no mesmo dia,
comunicando, na sequência de notificação para substituir, nos tennos do artigo 76° da Lei n° 169/99,
de 18 de setembro, na redação da Lei n° 5-A/2002, de II de janeiro, o Sr. Vereador Amílcar Martins,
que renunciou ao cargo de vereador deste órgão por motivo de afastamento da área desta autarquia,
foi deliberado aceitá-la apesar da carência de argumentação legal para o facto, sendo contudo do
conhecimento deste órgão o seu afastamento da área desta autarquia por período superior a trinta
dias.
------- Verificando-se a presença do senhor Adriano Augusto Gonçalves Prada, cidadão posicionado
imediatamente a seguir na lista a que pertence o renunciante atrás referido, foi deliberado por unanimidade operar a substituição de imediato, nos termos da parte final do n° 4 da referida nonna legal,
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confirmadas que foram a ordem da referida lista e a identidade e legitimidade do presente para o
preenchimento da vaga.

------~JrJrllfi~~() j?Jr)\Tfi}\T(7~Jr]l;i ------------------------------------------------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de

ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 539 828,89 euros.
------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014:
------MODIFICAÇÃO No 18- ALTERAÇÃO N° 14: Presente a modificação I alteração em epígrafe

do valor total de 261 000,00 euros, respeitando 92 000,00 euros a despesas conentes e 169 000,00
euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade aprová-la.

------PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014:
------MODIFICAÇÃO N° 18- ALTERAÇÃO N° 14: Presente a modificação/alteração em epígrafe no

valor de 221 490,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la.

------ R~VI~~O DO PLAJ\TO DIR~JrOR Ml!J\TJrl7IPAL DE VIMJrO~O- Versão Final da RAJ\TBruta: Presente a informação no 301, datada de ontem, da Técnica Superior Sónia Maria, vinda no
seguimento de deliberação deste órgão tomada no dia 12 do mês findo, sobre o mesmo assunto e na
sequência de consulta e participação dos Presidentes das Juntas de Freguesia, resultando da participação das Juntas de Freguesia de Matela, Vimioso e Santulhão as alterações aos respetivos PU que anexa, já anteriormente aprovados, as quais merecem aprovação desta câmara e por prute do Técnico da
DRAPN em reunião do dia 22 do mês em curso, reunião onde foram, também, revistos os perímetros
de Espaços de Ocupação Turística em solo rural - Complexo termal da Terronha e Parque Ibérico de
Natureza, Aventura e Turismo-.
------ Conclui que as alterações referidas são de aceitar devendo nesta sequência ser remetidas à
DRAPN.
------Analisadas as referidas cartas foi deliberado, de acordo com a informação em apreço aprovar as
alterações propostas e enviá-las de imediato à DRAPN.
------ EMPREIJrADA~ E OBRA~ PÚBLICA~------------------------------------------------------------------- CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOZELO - Prorrogação de prazo da

obra: Presente a infom1ação n° 292, de 17 do mês em curso, do Técnico Superior, Vítor Filipe Afonso Ventura, fazendo uma retrospetiva sumária ao decurso da obra e analisando o pedido de prorrogação do prazo de 60 dias apresentado pelo empreiteiro da obra, a firma Teixeira, Pinto & Soares, Lda,
informando quanto à eventualidade de concessão da requerida prorrogação de prazo e referindo que o
Código dos Contratos Públicos prevê a oconência de prorrogação de prazo para situações de execu-
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ção de trabalhos a mais e nos termos do artigo 374°- "Prorrogação do prazo de execuçüo da obra",
sendo, porém, estas normas enquadráveis na presente situação.
------ Refere, a contexto de incumprimento do contrato no que respeita ao atraso na execução da obra,
o mtigo 403° do CCP sobre aplicação de sanções.
------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 atiigo 13°, a concessão a título gracioso de prorrogação
de prazo de execução dos contratos de empreitadas sem acréscimo do valor de revisão de preços em
relação ao prazo acrescido.
------ Conclui referindo que a prorrogação de prazo solicitada, não sendo enquadrada no CCP como
uma prorrogação legal do prazo pelos factos invocados pelo empreiteiro, a eventual concessão de
uma prorrogação de prazo a título gracioso, caso se julgue haver essa possibilidade legal, será de
ponderação e consideração superiores, deixando, também, à consideração, a 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 prorrogação de prazo a título gracioso.

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

-- Centro Interpretativo das Minas de Argoze/o - Auto de medição n.0 11 de trabalhos normais, datado de 19/09/2014, no valor de 9270,40 euros;
-- Beneficiação I Conservação I Reparação de Arruamentos Diversos no Concelho - r Fase,
Pavimentação de Arruamentos em Angueira -Auto de medição n° 1, datado de 12/09/2014, no
valor de 53 552,51 euros,
foi deliberado por unanimidade aprová-los.

------AUTOS DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES:
-------CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA FEIRA DO GADO- Liberação de Cauções- Decreto-Lei no
19012012: Presente o auto de vistoria referente à liberação parcial das cauções da obra em título, da
respetiva comissão o qual conclui que decorreu apenas um ano completo sobre a receção provisória
daquela obra, conferindo, nos termos da alínea a) do n° I do artigo 3° do Decreto-Lei n° 190/2012,
de 22/08, direito à liberação de 30% da caução da obra, foi deliberado por unanimidade, de acordo
com o auto em apreço proceder à liberação da caução desta obra na referida percentagem.

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO - GRANDE CAMPO DE
JOGOS EM RELVADO SINTÉTICO- Execução de cauções: Presente uma carta com a referência
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"Administração. 042/14 ",datada de 10 do mês em curso, da firma Santana & CIA, S. A., membro do
consórcio construtor da obra em título, solicitando a anulação da execução da caução prestada pela
garantia bancária n° 125-02-1538267 do Millennium BCP, comprometendo-se a realizar as correções
dos trabalhos com deficiências daquela obra até ao próximo dia 30 do próximo mês de outubro, foi
deliberado por unanimidade adiar a execução daquela caução até à data indicada, reiterando oportunamente, no caso de incumprimento do compromisso agora assumido pela tinna requerente, a execução daquela caução junto do referido banco.

------ EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO I CONSERVAÇÃO I REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO - JU FASE- PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM
ANGUEIRA - Imóveis em ruína: Presente a informação no 281, datada do dia 11 do mês em curso,
do Técnico Superior Orlando Marcos Moscoso, informando que, estando em execução os trabalhos
da empreitada em título, em ação de fiscalização foi alertado pelo representante da junta de freguesia para a necessidade de se proceder ao alargamento da Rua de S. João, no encontro com o Largo do
Ronso, desmontando para este efeito uma rocha que se prolonga no sentido transversal que estrangula
esta via.

------ Refere que o desmonte da rocha não seria de difícil execução, porém, no local existe um conjunto de imóveis degradados que ameaçam ruir, pelo que qualquer processo mecânico de remoção
poderá abreviar a denocada daqueles imóveis.
------ Refere, para além do exposto, que a situação dos imóveis põe em risco a segurança de pessoas e
bens devendo ser tomadas as devidas providências legais, podendo as obras de alargamento referidas
ser realizadas após a resolução deste situação.
------ Ponderado o teor da informação analisada foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento
da situação e nomear uma comissão de vistoria para efeitos do previsto no artigo 89° e seguintes do
R.J.U.E., aprovado pelo Decreto-Lei no 555/99, de 16/12, e respetivas alterações.

------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-------------------------------------------------------- INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSOETAR COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, ETAR CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÕES
ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOSELO E PARQUE DE CAMPISMO- Relatório de exploração do mês julho/2014 e fatura D 0 5670105656: Presente a infom1ação no 120, datada do dia
quinze do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Fen-eira Pinto, referente ao
relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma A. G.S., reportando 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
3713,18 euros.
------ EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração do mês
julho/2014 e fatura ll 0 5670105655: Presente a informação n° 121, datada do dia dezassete do mês
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epígrafe. emitido pela adjudicatária do referido serviço, a finna A. G.S., reportando 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 15 197,38 euros.
------ Informa ainda que o contrato referente a esta prestação de serviços teve várias prorrogações que
conduziram à sua vigência até ao próximo dia 31112/2014, devendo esta câmara decidir sobre a sua
eventual prorrogação ou abe1iura de novo procedimento de concurso de adjudicação destes serviços
ou abertura de um procedimento de concurso que inclua todos os sistemas de abastecimento de água,
salvaguardando-se em qualquer das hipóteses a cabimentação orçamental respetiva e a lei dos compromissos; eventual redução remuneratória e demais implicações legais.
------ Ponderada esta situação da vigência do contrato foi deliberado por unanimidade prorrogá-lo
pelo período de mais um ano e, neste contexto, cabimentar e comprometer a verba necessária a esta
pronogação para o período de vigência da prorrogação, e demais obrigações legais, e ainda promover, oportunamente, a abe1iura de novo procedimento de concurso tendente a nova adjudicação.

------SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO Relatório de exploração do mês julho/2014 e fatora 11° 5670105657: Presente a infonnação no
1 I 7, datada do dia oito do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Fe1reira
Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma
A. G.S., reportando 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
tatura no valor de 16 162,05 euros.

------ SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatora n° 2014/289, referente ao mês de agosto de 2014, no valor de 42 313,94 euros: Analisada a infmmação n° 300,
datada de 22 do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, e
pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, relativa à forma de prestação dos serviços de
limpeza de arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados
pela Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano, reportando a forma de prestação destes serviços, respeitantes ao período faturado, as diversas discrepâncias entre os serviços
efetivamente executados e a faturação apresentada, que traduzem numa discrepância da faturação a
mais no seguinte item:
1- Remoção de R.S. U. - CM Vimioso - 1307,0 7 euros,
foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora do serviço
do teor da infonnação analisada e da discrepância referida.

------ PEDIDOS DE APOIO ------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOSELO: Presente um requerimento do centro em título solicitando um apoio financeiro para a época desportiva 2014/2015,
enviando neste contexto o seu plano de atividades para esta época, foi deliberado por unanimidade
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tomar conhecimento do referido plano e conceder, até ao final do ano, um apoio financeiro, a título
de primeira tranche, o valor de 7500,00 euros.
------ De igual forma foi deliberado conceder ao Águia Futebol Clube de Vimioso um apoio, para a
mesma época desportiva, no valor de 15 000,00 euros, a apagar 1O 000,00 euros em outubro e
5000,00 euros e dezembro.

------ ASSOCIAÇÃO A CAMINHO DA AVENTURA - CLUB NORTEX4 I MOTOCLUB FURÕES
VIMIOSO I CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO - Autorização da Prova Desportiva King of
Portuga/-2014: Presente a informação n° 27/2014, da Coordenadora Técnica, Zita Martins Tecedor,
relativa ao pedido de autorização para a realização da prova despm1iva em título a levar a efeito nos
dias 24 a 27 do mês em curso, pelas entidades em título, informando que, tratando-se de uma prova
desportiva com etapas definidas no respetivo regulamento, a autorização da mesma carece de licenciamento nos termos do artigo 29° do Decreto-Lei n° 310/2002 e respetivas alterações, contudo o
pedido não se encontra devidamente instruído nos termos impostos pelo m1igo 7° do Decreto Regulamentar n° 2-A/2005, encontrm1do-se em fà lta o Parecer Favorável das Forças de Segurança e o
Traçado do Percurso não se encontra devidamente definido com definição das vias abrangidas e horários prováveis de passagens.

------Tendo em conta o teor da informação e considerando que o Parecer das Forças de Segurança foi
já emitido, não tendo porém sido rececionado, fo i deliberado por unanimidade licenciar a autorização
daquela prova condicionada à apresentação opm1una dos documentos em falta.

------/1(7Ai() ~()(7,[/{JS --------------------------------------------------------------------------------------------------- APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR:
--- 1 - Ensino superior - Presente os respetivos pedidos de apoio formulados nos termos do Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, dos estudantes
do ensino superior:
- Tânia Vaz /tfonso, estudante do 3° ano do curso de Línguas para Relações Intemacionais, da
Escola Superior de Educação de Bragança;
- Débora Femandes /1/ves, estudante do 4° ano de Licenciatura de Direito da Universidade
de Coimbra,
foi deliberado nos termos do n° 3 do artigo 3° do referido regulamento conceder apoio para pagam ento das propinas, a pagar diretamente aos respetivos estabelecimentos de ensino.

------ Foi ainda deliberado atribuir, nos mesmos termos, um apoio suplementar para outras despesas
com alojamento, alimentação e material escolar à estudante Tânia Vaz Afonso, no valor de 50,00
euros mensais, e à estudante Débora Fernandes Alves, no valor de 80,00 euros mensais.

--- 2 - Ensino secundário - Presente, também, os respetivos pedidos de apoio formulados nos
termos do mesmo regulamento, dos estudantes do ensino secundário:

Reunião Ordinária de 23 - 09 -2014

Fl .09

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO
- Sara Isabel de Jesus da Veiga Vaqueiro e Delfim de Jesus da Veiga Vaqueiro, estudantes
do 10° ano do Ensino Secundário da Esco la Secundária de Emídio Garcia de Bragança, foi
deliberado por unanimidade, nos tem1os daquele regulamento, ratificar o despacho de
deferimento pelo qual se concedeu aos citados um apoio para manuais escolares no valor
de 250,00 euros;
- Vânia Carvalho Pinto, estudante do Ensino Secundário, do Agrupamento de Escola de
Miranda do Douro, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio
para manuais escolares, no valor de 200,00 euros;
-Maria de Fátima Jardino Brás, estudante do Ensino Secundário, da Escola Secundária de
Emídio Garcia de Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder
apoio para livros escolares, no valor de 200,00 euros e 250,00 euro s, por período, para outras
despesas como material escolar e alimentação;
- Luís Filipe Pera Azevedo, estudante do 11 o ano do Curso de Instrumenti sta de Sopro e de
Percussão - Nível 4, da Escola Profissional de Artes de Mirandela, foi deliberado nos
termos do regulamento conceder apoio para transpm1e para escola e pagar a Residência
de Estudantes em Mirandela;
- Patrick Gabriel Oliveira, estudante do 11 o ano do Curso de Instrumentista de Sopro e de
Percussão -Nível 4, da Escola Profissional de Artes de Mirandela, foi deliberado nos
termos do regulamento conceder apoio para transpm1e para escola, em Mirandela;
- João Vítor Oliveira de Araújo, estudant e do 8° ano do Curso Básico de Instrumento
- Nível 2, da Escola Profissional de Artes de Mirandela, foi deliberado nos termos do
regulamento conceder apoio para transpm1e para escola, em Mirandela.

------Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião
pelas onze 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
todos os presentes.
------ Analisada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja
assinada por todos os membros intervenientes nesta reunião .

---Reunião Ordinária de 23 - 09 - 2014

FJ. OIO

DE VIMIOSO

Reunião Ordinária de 2 3 - 09 - 2014

