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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia um do mês de 
julho do ano dois mil e catorze. 

------ No dia um do mês de julho 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 Tonão Vaz, Adriano Augusto Gonçalves Prada e Licínio Ramos Martins, respeti
vamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido o Sr. 
Vereador Heleno da Costa Simões, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe da Divisão Admi
nistrativa, teve lugar a reunião referida. 

------À hora indicada o senhor presidente declarou abe11a a reunião. 

------ ORDEM DO DIA 

------~/Jrl!/1(7/Í() l'JJ\TL41V<7~1~ --------------------------------------------------------------------------------

------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 405 653,25 euros. 

------PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014: 

------MODIFICAÇÃO N° 14- ALTERAÇÃO N° 11: Presente a modificação I alteração em epígrafe, 
no valor 18 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014: 

------MODIFICAÇÃO N° 14- ALTERAÇÃO No 10: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor total de 28 500,00 euros, correspondendo a despesas conentes, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

------ ~MPR~JJrADAS ~ lJB~S PÚBL1<7/1S ----------------------------------------------------------

------ CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE "B~J\T~l'l<7IAÇÃ() I <70NS~RVAÇÃO I 
R~P/i~ÇÃ() D~ ARRl!AM~J\TJr()S DIVERS()S NO <70N<7~LHO- r l'AS~- P/iVIMEJVJr/1-
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ÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ANGUEIRA"- Relatório Final- arto 148° do CCP: Presente o 
relatório final do júri do concurso em epígrafe, do dia 30 do mês findo que conclui sobre a manuten
ção da pontuação atribuída aos conconentes ao concurso em título no relatório preliminar, e que clas
sifica em 1 o lugar, de entre as concorrentes, a firma - António Rodrigues da Silva, Lda., de acordo 
com a sua proposta no valor de € 126 933,25, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

------CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE" LIGAÇA-0 VIMIOSO-FRONTEIRA (ALCANI
CES) - Relatório Final - art0 148° do CCP: Foi presente o relatório final do júri do concurso em 
epígrafe, datado do dia 30 do mês findo, que conclui sobre a manutenção da pontuação atribuída aos 
conconentes ao concurso em título no relatório preliminar e classifica em 1° lugar, de entre as con
correntes, a firma - INERTIL, Sociedade Produtora de Inertes, Lda., de acordo com a sua pro
posta no valor de € 8 I O 000,00. 

------ Face a este relatório analisado foi deliberado por unanimidade aprová-lo, porém, tendo em con
ta que ainda não se encontra garantido o financiamento para a execução da obra, situação previsível 
no ato do lançamento do concurso, foi deliberado protelar a adjudicação até à confirmação do finan
ciamento comunitário para a sua realização. 

------AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e medi
ção de trabalhos referentes às obras: 

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso- Portas de Serapicos/ Edifí
cio de Receção e Encaminhamento - Auto de medição n. o 7 de trabalhos normais, datado de 
26/06/2014, no valor de 9 850,62 euros; 

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso - Portas de Serapicos/ Edifí
cio de Serviços do Centro de Receção e Interpretação - Auto de medição n.0 7 de trabalhos normais, 
datado de 27/06/2014, no valor de 9 235,00 euros; 

-- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso - Portas da Term Fria -
Auto de medição n. 0 4 de trabalhos normais, datado de 30/06/2014, no valor de 16 533,5 1 euros; 

-- Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de Vimioso - Complexo do Burro 
Mirandês - Auto de medição n.0 4 de trabalhos normais, datado de 30/06/2014, no valor de 35 
998,00 euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-------------------------------------------------------

------CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXPLORAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO DE TODAS AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE A.GUAS RESIDUA IS E ESTAÇÕES ELEVA-
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TÓRIAS A ELAS ASSOCIADAS, DO MUNICIPIO DE VIMIOSO- (3 ETAR'S CLÁSSICAS E 25 
ETAR 'S COMPACTAS E 14 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS) -Adjudicação: Presente o relatório final do 
júri do concurso em epígrafe que conclui sobre a manutenção da pontuação atribuída aos concmTen-
tes ao concurso em título no relatório preliminar, e classifica em 1 o lugar a firma- AGS - Administra-
ção e Gestc7o de Sistemas de Salubridade, S. A., de acordo com a sua proposta no valor de € 
730 408,68, sugerindo que poderá, a esta, ser confirmada a adjudicação. 

------ Face ao relatório analisado foi deliberado por unanimidade adjudicar àquela proponente pelo 
valor referido, de acordo com a sua proposta. 

------AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZA
DOS- SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, BANHOS E DUCHES, MASSAGENS, TRA
TAMENTOS DE VAPORES, VIAS RESPIRATÓRIAS E O.R.L., PISCINA, RECEÇÃO E SECRETA
RIADO, HIGIENIZAÇÃO E CONSULTADOR/A - Adjudicação: Presente o relatório final do júri do 
procedimento em epígrafe que conclui que a proposta mais vantajosa e 1 a classificada, de acordo com 
os critérios definidos, é a única concorrente a firma Protermas - Gestão e Exploração de Termas, 
Lda., com a proposta no valor de 74 250,00 euros, inferior ao preço base estimado, pelo que poderá a 
esta ser confirmada a adjudicação. 

------ Face ao relatório analisado foi deliberado por unanimidade adjudicar à única proponente pelo 
preço referido. 

------ AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA 
EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, ALUGUER DOS MESMOS E RESPETIVA MANUTENÇÃO 
- Adjudicação: Presente o projeto de decisão de adjudicação do júri do procedimento em epígrafe 
que conclui que a proposta mais vantajosa e 1 a classificada, é a única concorrente a firma Kónica 
Mino/ta Business Solutions Portugal, Unipessoal, Lda., com a proposta no valor de 27 720,00 euros, 
pelo que poderá a esta ser confinnada a adjudicação. 

------ Face ao relatório analisado foi deliberado por unanimidade adjudicar à única proponente pelo 
preço referido. 

------ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA 
INTERNA MULTIDISCIPLINAR PARA "ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DO PROJETO 
DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO " 

--I- SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CI VIL- Tarefa, Avença, Consultadoria Técni
ca, Parecer prévio vinculativo- artigo 73° da Lei ll

0 83-C/2013, L.O.E./2014: Na sequência da 
deliberação tomada na reunião deste órgão do dia 17 do mês fmdo na qual foi deliberado por unani
midade assumir a conclusão do PDM e optar, para este efeito, por constituir uma equipa interna mul
tidisciplinar para conclusão do Plano Diretor Municipal, constituída por técnicos da Câmara Munici
pal de Vimioso, bem como, especialistas em matérias específicas sem vinculo à câmara, e por profis-
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sionais extemos que venham a revelar-se necessários, conforme sugerido na opção 1 da informação 
n° 1 74, da Técnica Superior, Sónia Maria, relativa ao assunto, foi presente a informação n° 020/DA, 
subscrita pelo Chefe da Divisão Administrativa, António Coelho, expondo a situação para a contra
tualização de serviços para constituição de equipa multidisciplinar para elaboração do PDM, argu
mentando em consonância com a deliberação atrás referida, na sequência da rescisão contratual com 
a finna LEQUE D'IDEIAS, S.A., e do deliberado em reunião do dia 5 de m aio, em que se fundamen
tam as situações de incumprimento por parte daquela finna e se fundamenta a rescisão contratual, 
informando que no caso desta câmara optar por contratação de profissionais externos para constituir a 
referida equipa multidisciplinar, esta contratação deverá observar o disposto no artigo 73° da Lei n° 
83-C/2013, - L.O.E./2014, na pmte aplicável , e do artigo 35° da Lei n° 12-A/2008, de 27/02. 

----- Em observância destas normas refere: 
deve verificm·-se se a contratação é enquadrável em execução de trabalho independente não 
subordinado, para o que se revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação 
jurídica de emprego público, matéria sobre a qual deve a câmara emitir prévio parecer favo
rável; 

- obriga ao cumprimento regime legal da aquisição de serviços, previsto no Código dos 
Contratos Públicos; 

- obriga à dotação, na respetíva rubrica do orçamento do órgão ou do serviço dos encar
gos financeiros globais plurianuais que suportem o contrato; 

- obriga à verificação de inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, apto 
para o desempenho da função; 

- carece de prévio parecer favorável do órgão executivo; 
- carece de parecer prévio vinculativo da competência do órgão executivo. 

------ Ainda, neste contexto, informa que em conformidade com o estabelecido na Lei n° 8/2012, 
aplicável à Administração Local pelo Decreto-Lei n° 127/2012, de 21 /06, tendo em conta que a con
tratação deve perdurar por um período superior a um ano, como se perspetiva seja de 24 meses, para 
a assunção do compromisso pm·a os diversos anos de vigência foi proferida, pela Assembleia Muni
cipal, em sessão de 20 de junho do conente ano, nos tetmos do artigo I 1 o desta lei, conjugado com o 
n° 6 do mtigo 22° do Decreto-Lei n° 197/99, de 08/06, a autorização prévia para assunção do com
promisso plurianual. 

----- Ponderados os termos da informação analisada, considerando que a previsão de conclusão do 
Plano Diretor Municipal é de 24 meses; considerando que, numa primeira fase, se torna necessário 
contratar um técnico superior da área de engenharia civil para integrar a equipa durante o referido 
período; considerando que estes serviços rondarão o valor mensal aproximado de 2045,00 euros; 
considerando que para o tipo e complexidade dos serviços, se entende que a modalidade de contrata
ção de tarefa é a que melhor se ajustará à prestação do serviço em causa, posto que, englobando o 
PDM diversificadas disciplinas, poderá defmir-se a tarefa específica de cada profissional que venha a 
constituir a equipa, foi deliberado por unanimidade em cumprimento do detem1inado no referido 
artigo 73° Lei n° 83-C/2013 e artigo 35° Lei n° 12-A/2008, emitir parecer prévio vinculativo, dispen
sar a verificação de inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial tendo em conta a 
especificidade do serviço/tarefa para o que se revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade 
da relação jurídica de emprego público, emitir declaração de cabimentação orçamental, emitir prévio 
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parecer favoráve l e proceder à abertura de procedimento contratação dos serviços sob a modalidad 
de tarefa, promovendo ajuste direto nos termos do CCP, convidando três profissionais da área de 
engenharia civil a apresentar proposta. 

--- 2 - Abertura de Procedimento de Ajuste Direto: Neste contexto foram apresentados o con
vite tipo e o caderno de encargos, relativos à contratação na modalidade de Taretà de um Técnico 
Superior da área da engenharia civil para integrar a equipa intema multidisciplinar, cujo valor base 
para estes efeitos e face ao período previsível de 24 meses se estima em 49 080,00 euros, foi delibe
rado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de ajuste direto nos tennos destes e legislação 
aplicável; alínea a) do artigo 20.0

, e Capítulo 1 do Título III da Parte II do Decreto-Lei n.0 I 8/2008, 
de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n° 278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-
B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei n° 131/2010, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de junho, 
conjugados com o artigo 35° da Lei n° 12-A/2008, convidando, para o efeito, as seguintes técnicas da 
área de engenharia civil: 

- Gisela Alexandra Mm1ins Correia; 
- Suasana Raquel da Silva Sousa Ferreira; 
- Sofia Maria Ventura Diz. 

------ O prazo para apresentação de propostas é definido até ao dia 12 do mês em curso. 

------Para acompanhamento do procedimento foi deliberado definir um júri assim constituído: 
Presidente: Sónia Nunes Maria, Técnica Superior, desta Câmara Municipal; 
Vogais Efetivos: Maria João Afonso Gonçais, Coordenadora Técnica, que substituirá o pre

sidente nas suas faltas e impedimentos, e Vítor Manuel Xavier Rodrigues, 
Assistente Técnico, ambos desta câmara municipal ; 

Vogais Suplentes: Rosa da Conceição Afonso Marcelino e Maria Isabel João Pires Rodrigues 
Assistentes Técnicas desta câmara municipal. 

------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO- Esclare
cimentos: Presente a ata do júri do procedimento em título, datada do dia 30 do mês findo, relativa 
aos esclarecimentos prestados à agente da firma convidada- ALIANZ - Companhia de Seguros Alianz 
Portugal, S.A. , no âmbito daquele procedimento, foi deliberado por unanimidade aprovm· aqueles 
esclarecimentos. 

------PROPOSTA DE CONVITE E CADERNO DE ENCA RGOS PARA ESPETACULOS MUSI
CAIS- DIA DO MUNICÍPIO -10 DE AGOSTO DE 2014-: Presente a informação n° DDES/024 
de 17/06/2014, do Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, Paulo Braz, propondo, 
por solicitação superior, os modelos de convite e caderno. de encargos com vista ao procedimento de 
ajuste direto nos termos dos artigos 112° a 127° do Código dos Contratos Públicos, esclarecendo nes
te contexto que o procedimento considerado mais ágil, em tennos de CCP, para a contratação é o 
regime normal de ajuste direto, cumpridas que sejalll as condicionantes legais, uma vez que não se 
estará a ultrapassar o montante de € 75 000,00, limite estipulado pm·a o procedimento nos termos do 
artigo 20° do referido código. 
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------ Complementarmente infonna que se superiormente se pretender adotar aquele procedimento 
deverá ser verificada, à prestação destes serviços, a emissão de parecer prévio vinculativo conforme 
artigo 73° da Lei n° 83-C/2013, de 31/12, e que, para o efeito, devem ser verificados os pressupostos 
contidos nesta norma, referindo, a contexto, que o objeto deste procedimento é a aquisição de servi
ços no âmbito de contratação de espetáculos musicais para o Dia do Município - 1 O de agosto de 
2014-, dois conjuntos musicais, sendo um deles um artista de renome. 

------ No mesmo contexto informa que deverá a divisão administrativa analisar se o objeto do contra
to reveste a natureza de trabalho subordinado e se é ou não conveniente o recurso à modalidade de 
relação jurídica de emprego público, constituída ou a constituir, bem como se a prestação de serviços 
tem aplicabilidade no que respeita à verificação da existência de pessoal em situação de mobilidade 
especial apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação a efetuar e, seja analisado, 
pela Divisão Financeira, da aplicabilidade na verificação do cumprimento da medida de redução 
remuneratória prevista no n° 1 do referido artigo 73° da LOE/2014. 

------ Juntas as informações aludidas; da Divisão Administrativa e da Divisão Financeira, respetiva
mente números 22/DA e 18/SP A, foi deliberado emitir parecer prévio vinculativo nos tennos da lei 
referida para a contratação em causa. 

------AJUSTE DIRETO: Presente no mesmo âmbito o despacho do Sr. Presidente da Câmara, profe
rido ao abrigo da alínea f) do artigo 35° da Lei n° 75/2013, de 12/9, e a) do n° 1 do artigo 18° do 
decreto-Lei n° 197199, de 08/06, e alínea a) do n° 1 do at1igo 20° do Decreto-Lei n° 18/2008, de 
29/01, que define e ordena a promoção de procedimento de AJUSTE DJRETO PARA AQUISIÇÃO DE 

'·ESPETACULOS MUSICAIS PARA O DIA DO MUNICÍPIO .. - 10 DE AGOSTO DE 2014-, e aprova os respetivos 
convite e o caderno de encargos, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

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

------EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS NO 
RIO ANGUEIRA- Revisão de Preços: Presente a informação n° 72, datada do dia 18/06/2014, subs
crita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, repm1ando-se à proposta de revisão de 
preços do valor de 943,69 euros, respeitante ao período de julho a dezembro de 20 13, requerida pela 
prestadora do serviço em título, a firma A.G.S., apresentando os cálculos da revisão referida coinci
dentes com o valor proposto pela prestadora dos serviços, foi deliberado por unanimidade aprovar a 
revisão de preços de acordo com a informação analisada e proceder ao pagamento, devendo notificar 
a prestadora do serviço. 

------SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatura n° 2014/178, refe
rente ao mês de maio de 2014 no valor de 26 072,53 euros: Analisada a informação n° 175, datada 
de 18 de junho passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda FetTeira Pinto, e pelo Fis
cal Municipal, José Manuel Alves Ventura, referente à forma de prestação de serviços de limpeza de 
anuamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela Associa-
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ção de Municípios da Ten·a Fria do Nordeste Transmontano, reportando a forma de prestação destes 
serviços, respeitantes ao período faturado, e as diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente 
executados e a faturação apresentada, que traduzem numa discrepância da faturação a mais nos 
seguintes itens: 

I- Remoção de R.S. U CM Vimioso - 21,74 euros; 
6.5- Lavagem de arruamentos - 391 ,08 euros, 

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

------ ED /FICA ÇÃ O E URBANIZAÇÃO --------------------------------------------------------------------

------ CERTIDÕES: 

----- Mário do Nascimento Martins Izeda: Presente a informação no 185, de 30/06/2014, do Técni
co Superior Manuel Miranda Feneira Pinto, relativa ao pedido de certidão requerida pelo munícipe 
em título, no qual solicita que, para efeitos da alínea f) do artigo 4° do Decreto-Lei n° 118/2013, se 
cet1ifique que o prédio urbano descrito na Matriz Predial Urbana da freguesia de Matela sob o n° 319, 
se encontra em ruínas, informando que este respeita a um edifício, efetivamente em ruínas e sem 
condições de habitabilidade, foi deliberado por unanimidade certificar em conformidade com a 
infmmação analisada. 

------ISENÇÃO DE TAXAS: 

------ COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DE ARGOZELO- Taxas de ligação das redes 
de água e saneamento da Casa Mortuária: Presente o ofício, datado do dia 24 do mês findo, da 
direção da comissão em título, solicitando isenção do pagamento das taxas de ligação da rede de água 
e saneamento da Mortuária de Argoselo, foi deliberado por unanimidade conceder a respetiva isenção 
nos termos do regulamento, em vigor nesta câmara municipal. 

------ J>EDIDO~ DE AJ>OIO -------------------------------------------------------------------------------------

------CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOZELO: Presente o requeri
mento subscrito pelo presidente do centro em título, agradecendo a colaboração desta câmara dada no 
âmbito da conquista da Taça da Associação de Futebol de Bragança e tendo em conta o prolonga
mento da participação nas competições, solicita um apoio financeiro extraordinário para cumprimen
to das obrigações com os jogadores, foi deliberado por unanimidade conceder o apoio no valor de 
1000,00 Euros. 

------ ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RAÇA MIRANDESA - Concurso Con
celhio- J>edido de Apoio: Presente o pedido de apoio da associação em título, para a realização do 
tradicional "Concurso Concelhio de Bovinos da Raça Mirandesa ", a levar a efeito no dia 1 O de agos-
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to, no âmbito das atividades a realizar no Dia do Município, foi deliberado assumir a organização do 
concurso em coorganização com a peticionária e neste âmbito transferir, numa primeira fase, para a 
associação peticionária, apenas a verba correspondente aos prémios a atribuir no âmbito do concurso 
propriamente dito e, numa fase posterior, a parte restante, respeitante a despesas com a organização e 
logística. 

------ ()lf]r}l()~ ------------------- -------------------------------- -- ------------------ -------------------------------

------ CELEBRAÇÃO DE CO NJrRA TO~ ----------------------------------------------------------------------

------ Medida Contrato Emprego-Inserçtio do IEFP: 

--- 1 -- Processo 014/CEI/14: Presente a informação n° 13/DDES/EEF, da Assistente Técnica, 
Natalina Neves Pires, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, datada de 20/06/2014, 
infom1ando que no âmbito da candidatura 634249 ao IEFP, feita por esta câmara, foi a mesma apro
vada sob o n° de processo 014/CEI/ 14, para um período de 12 meses, com um encargo total para o 
município no valor de € 9530,44, contemplando os seguintes candidatos: 

- Verónica Cristina Dias Cordeiro; 
- Sandra Cristina Fernandes Gonçalves; 
- Avelino dos Santos Moreira Aguiar; 
- Cláudia de Oliveira Lopes Marques. 

----- Neste sentido e de acordo com as normas legais; Portaria n° 128/2009, de 30/01, respetivas alte
rações e regulamento aplicáveis, solicita a autora da informação autorização para a celebração dos 
respetivos contratos na área de animação cultural, os contratos de seguro de acidentes pessoais e se 
autorizem os respetivos pagamentos. 

------ Foi deliberado por unanimidade aprovar a candidatura em causa, celebrar os respetivos contra
tos emprego-inserção e de seguro de acidentes pessoais e proceder ao pagamento dos encargos refe
ridos, imputados ao município. 

--- 2 -- Processo 021/CEI+/14: Presente a infonnação n° 15/DDES/EEF, da Assistente Técnica, 
Natalina Neves Pires, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, datada de 20-06-2014, 
informando que no âmbito da candidatura 719646 ao IEFP, feita por esta câmara, foi a mesma apro
vada sob o n° de processo 021/CEI+/14, para um período de 12 meses, com um encargo total para o 
município no valor total de € 5770,90, comparticipado pelo IEFP no valor de € 8049,12, comtem
plando os seguintes candidatos: 

-Ana Isabel Lopes Torrão; 
-Joana Cristina da Conceição Campos Morgado Gonçalves. 

-----Neste sentido e de acordo com as norn1as legais; Portaria n° 128/2009, de 30/01, e respetivas 
alterações e regulamento aplicáveis, solicita a autora da informação autorização para a celebração dos 
respetivos contratos na área de animação cultural/apoio a idosos, os contratos de seguro de acidentes 
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pessoais e para a proceder aos respetivos pagamentos de bolsa complementar no valor individual de 
€41 9,22/mês, subsídio de refeição diário no valor de € 4,27, e despesas de transporte no valor total 
de € 1006,08. 

------ Foi deliberado por unanimidade aprovar a candidatura em causa, celebrar os respetivos contra
tos emprego-inserção, contrato de seguro de acidentes pessoais e proceder ao pagamento dos encar
gos referidos, imputados ao município. 

--- 3 --Processo 0006/CEI+/14: Presente a infmmação n° 15/DDES/EEF, da Assistente Técnica, 
Natalina Neves Pires, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, datada de 20-06-2014, 
informando que no âmbito da candidatura 621997 ao IEFP, feita por esta câmara, fo i aprovado sob o 
n° de processo 0006/CEI+/14, com um encargo total para o município no valor total de € 20 568,38, 
e uma comparticipação do IEFP no valor de. € 32 196,48, que com~empla os seguintes candidatos 

. ' d \ para o respetivos peno os: · ' · 

De 23/06/2014 a 22/06/2015: 
- Alcina dos Anjos Sarmento Beiroto; 
- Lúcia de Fátima Ramos Fernandes; 
-Ana Maria Carvalho Martins Fomeiro. 

De 24/06/2014 a 23/06/2015: 
-Lázaro José Guerra Martins; 
- Olga Xardo Martins. 

Por 12 meses: 
- Carlos António Alves Afonso; 
- Vera Lúcia da Silva Martins; 
- Maria de Lurdes Meirinho Dias. 

----- Neste sentido e de acordo com as normas legais; Portaria n° 128/2009, de 30/01, e respetivas 
alterações e regulamento aplicáveis, solicita a autora da informação autorização para a celebração dos 
respetivos contratos na área de animação cultural/apoio a idosos, os contratos de seguro de acidentes 
pessoais e os respetivos pagamentos de bolsa complementar no valor individual de € 419,22/mês, 
subsídio de refeição diário no valor de € 4,27, e despesas de transporte no valor total de € 1509,12. 

------ Foi deliberado por unanimidade aprovar a candidatura em causa, celebrar os respetivos contra
tos emprego-inserção, contrato de seguro de acidentes pessoais e proceder ao pagamento dos encar
gos referidos, imputados ao município. 

------ Relativamente às candidaturas atrás aprovadas o Sr. Presidente referiu que o município tem 
aderido e este tipo de candidatura emprego-inserção e, sempre que seja possível , e esta câmara 
municipal tenha condições para o fazer irá candidatar-se a este tipo de ações facultadas pelo IEFP, 
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aproveitando a disponibilidade de pessoal em situação de desemprego, para o desenvolvimento das 
atividades do município e apoio a instituições do concelho. 

------Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião 
pelas onze horas e vinte e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos ter
mos do a11igo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprov ação dos membros presen
tes e, de acordo com a pat1e final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os presentes. 

------ Anali sada 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. 

7. 
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