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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

ATA No 04

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia vinte e quatro do
mês de fevereiro do ano dois mil e catorze.
------ Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano doi s mil e catorze, pelas catorze horas, na
sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António
Jorge Fidalgo Martins, António Augusto TmTão Vaz, Heleno da Costa Simões e Licínio Ramos Martins, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido o Senhor Vereador Amílcar Gonçalves Martins que justificou a sua ausência por motivos de
indisponibilidade, falta que foi justificada pelo Sr. Presidente da Câmara, comigo, António Alberto
Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião referida.
------ À hora indicada o Sr. Presidente declarou aberta a reunião.

------ORDEM DO DIA
------ NOVO REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO- Proposta: Pelo Senhor Presidente foi apresentada uma proposta de regimento para este órgão, que comtempla a adaptação à
lei que aprova o novo Regime Jurídi co das Autarquias Locais, distribuindo um exemplar a todos
os presentes e agendando a sua discussão e aprovação para a próxima reunião ordinária deste órgão.

------~I~l!/1~rÍ() ~/J\f/11\fl7~/~ ------------------------------------------------------------------------------------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do passado dia vinte e um do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no
valor de 1 337 650,72 euros.

------ ~MPR~l~/1D/1~ ~ ()B~~ PÚBL/(7/1~ ------------------------------------------------------------------- CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO - GRANDE CAMPO DE
JOGOS EM RELVADO SINTÉTICO: Presente a informação n° 41 do Chefe de Divisão de Ambiente
e Transportes, Vítor Filipe Afonso Ventura, informando que, na obra em título, adjudicada ao Consórcio Santana & CA, SA - Conduril, Construtora Duriense, S.A., no decurso do período da garantia, foram identificadas deficiências, tendo neste contexto sido notificado o empreiteiro para proceder
às correções. Trabalhos que o consórcio iniciou em agosto, corrigindo algumas deficiências, mas
vindo a abandonar a obra sem qualquer justificação.
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------ Descreve que na presente data a situação da obra é, conforme levantamento fotográfico qu
anexa, a seguinte:
-Procedeu-se à desmontagem de cerâmicos do exterior, iniciou-se a aplicação de novo revestimento nos panos da parede em causa, estando estes trabalhos por concluir;
-Continuam por identificar e rematar os pontos de infiltração de água na laje revestida a pavimentos microcubo;
- Ao nível de interiores foram reparados os panos de parede nos quais existiam infiltrações ao
nível da laje revestida a pavimentos microcubo, no entanto as mesmas persistem e têm-se
agravado;
- Existem fissuras ao nível de cerâmicos interiores e parede em seral por reparar ;
-A porta de entrada em vidro para os balneários ameaça cair, sendo o suporte de fixação deficiente;
- Existem deformações em pavimentos assentes a microcubo;
- Continua em falta a entrega do certificado FIFA 2 estrelas do relvado sintético;
-As dimensões do campo em relvado sintético não respeitam o projeto de execução, situação
que continua por retificar.
-----:-Neste sentido cita, respetivamente, o que se estabelece nos artigos 396°, 397° e 296°, do Código dos Contratos Públicos:
" Artigo 396. 0 - Defeitos da obra
1 - O auto que declare a não recepção da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detectados na
vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo -lhe concedido um prazo razoável para os corrigir.
2 - O prazo fixado para correcção de defeitos da obra que se revele necessária após a realização de vistoria não
começa a contar antes do decurso do prazo para apresentação de reclamação ou reservas pelo empreiteiro ou da
decisão do dono da obra que sobre elas incida.
3 - Se a correcção dos defeitos ordenada não for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela execução dos referidos trabalhos, directamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicável, com as necessárias adapta
ções, o disposto nos n. 0S 2 a 4 do artigo 325. o
4 - Logo que os trabalhos de correcção de defeitos estejam concluídos, há lugar a novo procedimento de recep ção
provisória.

Artigo 397. o- Garantia da obra
1 - Na data da assinatura do auto de recepção provisória inicia -se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro está obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos não estruturais ou a instalações técnicas;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos à obra, mas dela autonomizáveis.
3 - O contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no número anterior, mas tais prazos apenas podem ser superiores àqueles quando, tratando - se de aspecto da execução do contrato submetido à concorrência pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha proposto.
4 - Se, quanto aos bens referidos na alínea c) do n. o 2. o empreiteiro beneficiar de prazo de g arantia superior ao
previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica
vinculado.
5 - O empreiteiro tem a obrigação de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
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nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, design
damente, quaisquer descOJ!(ormidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto 110 contrato.
6 - Se os defeitos ide11t((tcados não .forem susceptíveis de correcção, o dono da obra p ode, sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repit a a e.\:ecução da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossível ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.
7 - Sem prejuízo da opção pelo e.t ercício do direito de resolução do contrato, não sendo corrigidos os defeitos nem
cumprido o disposto 110 número anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte.final, o dono da
obra pode e.xigir a redução do preço e I em direito de se indemnizado nos termos gerais.
Anigo 296. o- Execução da caução
I - As cauçiJes prestadas pelo co-contratante podem ser executadas pelo contraente público, sem necessidade de
prévia decisão j udicial ou arbitral, p ara sati.~fação de quaisquer importâncias que se mostrem devidas por força do
não cumprimento por aquele das obrigações legais ou contratuais, designadamente as seguintes:
a) Sanções pecuniárias aplicadas nos termos previstos no contrato;
b) Prejuízos incorridos pelo contraente público, por f orça do incumprimento do contrato;
c) lmportáncias.fixadas no contrato a título de cláusulas penais.
2 - A e.Yecução parcial ou total de caução prestada pelo co-contratante implica a renovação do respectivo valor,
No prazo de I 5 dias após a not(ficação p elo contraente público p ara esse efeito.
3 - A execução indevida da caução confere ao co-contratante o direito a indemnização p elos prejuízos daí advenientes. "

------ Face ao teor da informação e das nmmas legai s citadas, foi deliberado por unanimidade notificar o empreiteiro, na pessoa do Chefe do Consórcio Santana & CA, SA - Conduril, Construtora
Duriense, S.A. , bem como os membros que o constituem para, no prazo de 60 dias, procederem às
reparações das deficiências apontadas.

------CONSTRUÇÃO DE UM CANIL INTERMUNICIPAL EM VIMIOSO - CONCEÇÃO CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE ESPECIALIDADES: Foi presente a informação n° 42 do Chefe de Divisão de Ambiente e Transportes, Vítor Filipe Afonso Ventura, informando que na obra e título, adjudicada à firma Santana & CA, SA, no decurso do prazo de garantia, foram identificadas deficiências, tendo neste contexto sido notificado o empreiteiro para proceder às correções. Trabalhos que o
consórcio iniciou em agosto, tendo procedido à correção de algumas deficiências, vindo a abandonar
a obra sem qualquer justificação.

------ Descreve que na presente data a situação da obra, conforme o levantamento fotográfico
demonstra e que anexa, é a seguinte:
-Foram iniciados trabalhos para impermeabilização de pavimentos nas zonas onde se verifica
impermeabilização ao nível da cave, no entanto as medidas adotadas não foram suficientes,
mantendo-se o problema de infiltrações;
- Infiltrações em paredes do piso O (zero);
- Existe material elétrico danificado devido às infiltrações ao nível da cave, nomeadamente os
motores dos portões das garagens e do portão principal instalados durante a empreitada, bem
como outro material elétrico instalado no local tal como motores do painel solar da micro
geração e radiadores de aquecimento;
-Ao nível dos pavimentos interiores em marmorite, continuam por resolver os problemas de
fissuração e degradação verificados;
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-No exterior existem fissurações ao nível de paredes e pavimentos;
-É necessário reparar novamente os tetos da cave deteriorados pelas infiltrações existentes.
------ Neste sentido refere o que dispõe a Lei n° 59/99, de 02/03, pelo qual se regeu a empreitada e o
caderno de encargos, respetivamente, o seguinte:
"Artigo 228. o - Deficiências de execução
1 - Se. em consequência da vistoria, s e ver(ficar que existem de,ficiências, deterioraç<ies, indícios de ruína ou de
.fàlta de solidez, de responsabilidade do empreiteiro. somente se receberão os trab alhos que se encontrem em bom
estado e que sejam susceptíveis de recep ção parcial, procedendo o dono da obra, em relação aos restantes, nos
termos p revistos para o caso análogo da recepção provisória.

2 - A responsabilidade do empreiteiro só existe desde que as deficiências ou vícios encontrados lhe sejam imputáveis e que, se resultarem do uso para que as obras haviam sido destinadas, não constituam depreciação
normal consequente desse uso. "
"Do Caderno de encargos:

12.1. Prazo de garantia:
12. 1. 7 O prazo de garantia é de cinco anos contados a partir da data de receção p rovisória.
72.7 .2 Caso tenham ocorrido recepções provisórias p arcelares, o prazo de garantia fixado na cláusula anterior é
ig ualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido receb idas pelo dono da obra.
12.2 Obrigaçlies do empreiteiro durante o prazo de garantia:
72.2. 1 Durante o prazo de g arantia o empreiteiro é obrigado afazer, imediatamente e à sua custa, as substituições
de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparação que sejam indispensáveis para
assegurar a pe1jeição e o uso normal das obras nas condições previstas;
12.2. 2 Exceptuam-se do disposto na cláusula anterior as substituições e os trabalhos de conservação que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua utilização para
.fins a que se destina. "

------ Em face do teor da inforn1ação, da norma legal citada e da parte do caderno de encargos transcrita, foi deliberado por unanimidade notificar o empreiteiro para proceder aos trabalhos necessários para realização das coneções apontadas, concedendo-lhe o de prazo de 60 dias para este efeito .

------PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA OBRA - PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURISMO E
AVENTURA DE VIMIOSO- PORTAS DE SERAPICOS I EDIFÍCIO DE RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO: Presente a informação n° 44 da Técnica Superior, Sofia Maria Ventura, fazendo uma

retrospetiva ao decurso da obra e analisando o pedido de prorrogação do prazo desta, apresentado
pelo empreiteiro, a finna Fernando Alberto Marujo & Filho, Lda., informando que os argumentos do
empreiteiro para o pedido de prorrogação de prazo pelo período de 120 dias, invocando condições
climatéricas adversas, são reais.
------ Neste contexto informa que na empreitada não houve lugar a trabalhos de suprimento de enos
ou omissões que levem à pronogação obrigatória do prazo de execução. Contudo, os factos invocados que provocaram o atraso das obras se verificaram e, efetivamente, perturbaram o normal evoluir
da obra.
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------Refere ainda que nos termos do Código dos Contratos Públicos, artigo 374°, apenas se prevê a
eventualidade de prmTogação de prazo de execução da obra, para as situações de execução de trabalhos a mais. Situação não enquadrável na presente situação, apontando neste contexto para o disposto
no artigo 403° daquele código sob a epígrafe Atraso na execuções da obra, que determina a possibilidade de aplicação de sanções por atraso na conclusão da obra.
------ Por outro lado refere que nos termos do Decreto-Lei n° 6/2004, de 06/01 , em vigor, que regula
a revisão de preços das empreitadas de obras públicas, prevê no seu m1igo 13° a concessão a título
gracioso de prorrogações de prazo de execução dos contratos de empreitadas, não havendo lugar,
nestes casos, a qualquer acréscimo de valor de revisão de preços em razão do prazo acrescido.
------ Conclui, referindo que a pronogação de prazo solicitada não sendo enquadrada no CCP como
prorrogação legal do prazo pelos factos invocados, embora a j ustificação dada tenha fundainentação,
deixa à consideração superior a eventual concessão da pronogação de prazo a título gracioso, caso se
julgue haver essa possibilidade legal, bem como da eventual ponderação de aplicação de sanções
previstas no cademo de encargos.
------Ponderado o teor da infonnação em apreço e as razões de facto argumentadas pelo empreiteiro,
foi deliberado por unanimidade conceder a prorrogação de prazo requerida a título gracioso.

------ MINUTAS DE CONTRATOS:

------ Presente a minuta do contrato:
-Prestação de Serviços de Manutenção às Aplicações Sigma- Sistema Integrado de Gestão
Municipal- Existentes no Município de Vimioso (2014),
e o contrato:
-Reconversão de Imóveis lto Concelho - Obras Beneficiação na Casa 36 do Bairro Social
dos Barreiros- Vimioso,
foi deliberado por unanimidade aprovar a primeira e ratificar o despacho de aprovação do Sr. Presidente da Câmara proferido para a celebração do segundo contrato.

------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS--------------------------------------------------------RESÍDUOS DO NORDESTE- EMPRESA MUNICIPAL- Orçamento para 2014/ Alteração
do valor da tarifa para eliminação de RSU para 2014: Presente um fax da empresa municipal em
título dando conhecimento da aprovação do orçamento para o ano em curso e da alteração do valor
da tarifa para eliminação de resíduos sólidos urbanos para 20 14 no valor de € 33,07 a tonelada,
acrescido de taxa de gestão de resíduos e do IV A, foi deliberado tomar conhecimento.

------SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatura n° 2014/30, referente ao mês de janeiro de 2014 no valor de 21 716,03 euros: Analisada a infom1ação n° 45, datada de
21 de fevereiro, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Peneira Pinto, e pelo Fiscal
Municipal, José Manuel Alves Ventura, referente à forma de prestação de serviços de limpeza de
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arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualiza os pela Associação de Municípios da Tena Fria do Nordeste Transmontano, reportando a fonna de prestação
destes serviços respeitantes ao período fatorado e as diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente executados e a faturação apresentada, a qual se traduz numa faturação a mais nos seguintes
itens:
1- Remoção de R.S. U CM Vimioso - 504,53 euros;

6.5- Lavagem de arruamentos - 391,08 euros;
6.8 -Lavagem de papeleiras- 169,00 euros;
foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da tàtura e notificar a prestadora do serviço
do teor da infom1ação analisada e das discrepâncias apuradas.

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTADORES
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 de dezembro a
20 de janeiro de 2014 e respetiva fatura no valor de 3740,76 euros: Presente a infon11ação n° 25,
datada do dia 13 do corrente mês, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto,
referente ao relatório em epígrafe. emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma A. G.S.,
reportando a prestação do serviço que se cifrou numa taxa efetiva de cobranças na ordem de 90,58%,
foi deliberado por unanimidade aprovar este relatório e proceder ao pagamento da tàtura relativa ao
período em apreço.

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração do mês
de dezembro 2013 e fatura n° 5670104728 no valor de 15 197,38 euros: Presente a infom1ação n°
24, datada do dia 13 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a finna A GS,
reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anom1al, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura.

------ ~l)JJ?I~fi(:fi() ~ l!JlllfiJ\TI~fi(:rt()--------------------------------------------------------------------------- Altina Ramos & Irmãos, Lda.- Isenção de taxas de licenciamento: Presente a infonnação n°
36 do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, datada de dezoito do mês em curso, que
analisa um pedido da empresa em título, no qual se solicita a isenção de taxas de licenciamento para
construção de um edifício destinado à instalação de uma padaria, a edificar no lote n. 0 5, do
Loteamento Municipal Industrial de Vimioso, l.a Fase, importando o investimento em cerca de 100
000,00 euros com a criação de quatro postos de trabalho, informação que confim1a que, efetivamente, nos tennos do artigo go do R.M.U .E., se admite, no seu n° 2, da subalínea c.c.l ), a hipótese da
câmara municipal, em situações devidamente fundamentadas, poder isentar de taxas urbanísticas as
empresas do setor privado que proponham realizar obras de relevância económica, quer pelo número
de postos de trabalho a criar, quer pelo volume do investimento.
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------ Esclarece que caso seja concedida a isenção de taxas deve o requerente, nos termos da alíne
c.2) do mesmo número do referido mtigo, prestar uma caução a favor do município, de valor igual ao
que conesponderiam as taxas. Caução esta a devolver no final da realização das obras.
------ Considerado o teor da informação, a relevância da atividade para o concelho, o valor do investimento e considerando que estão em causa a criação de postos de trabalho, foi deliberado por unanimidade isentar a firma peticionária do pagamento das taxas de licenciamento, nos termos referidos,
devendo para o efeito apresentar caução do valor conespondente às taxas a que estaria sujeita.

------ DESTAQUES :

------José Teodoro dos Santos Teles- Pedido de destaque: Presente a informação n° 33, do dia 17
do mês em curso, do Técnico Superior, António Alberto Gonçalves Coelho, relativa ao pedido de
destaque de uma parcela de teneno com área de 450 metros quadrados a realizar sob o prédio urbano descrito no Registo Predial de Vimioso sob a descrição 102, si to em Rua da Espadana, da freguesia de Argozelo, deste concelho, referindo que, nos termos dos números 4° e 5° do a1tigo 6° do
Decreto-Lei n° 555/99, de 1611 2, com redação do Decreto-Lei n° 26/2010, de 30/03, os atos que
tenham por efeito o destaque estão isentos de controlo prévio, devendo, contudo, obedecer às condições definidas nos números referidos, que cita.
------ Refere ainda que, a este caso concreto, se aplica o disposto no n° 4 do referido artigo em virtude do prédio referido se situar em perímetro urbano e ambas as parcelas a constituir em resultado do
destaque confrontarem com anuamento público.
------ Conclui, assim, que o destaque em apreço reúne as condições para a câmara municipal emitir a
respetiva certidão prevista no número 9 do referido atiigo 6° da lei referida.
------ Face ao teor da infmmação analisada foi deliberado por unanimidade certificar que pedido de
destaque em apreço reúne as condições previstas na lei.
------ }J/f]r}l[~())\T}'() ~lll\Tll:J}J~~ -----------------------------------------------------------------------------

------ Loteamento de São Vicente em Vimioso - Lote Cl: Presente a informação n° DDES/008,
datada do dia dezoito do mês em curso, do Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e
Social, Paulo Braz, anexando o processo de alienação do lote em título e informando que, em reunião
deste órgão realizada no passado dia dezoito do mês de novembro de dois mil e treze, foi deliberado
aceitar, a pedido da proprietária, a empresa A Força dos Afetos, Lda., a doação do lote C 1 do loteamento em título; prédio inscrito na matriz Predial Urbana da Freguesia de Vimioso sob o artigo
1908, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vimioso sob o número 1413, alienado por esta
câmara à referida firma por deliberação de onze de maio do ano dois mil e nove, sujeito a cláusula de
inalienabilidade durante o prazo de dez anos.
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------ Ale11a, porém, para a necessidade de se proceder à coneção do teor da deliberação tomada no
referido dia dezoito do mês de novembro de dois mil e treze, na qual se aceita a doação, devendo
deliberar-se no sentido de se proceder à retiticação do teor daquela deliberação no sentido de se
decidir, agora, seguir o procedimento de Escritura de Distrate e não a fonna de Escritura de Doação, como requerido pela firma proprietária, a fim de poder concretizar a reversão do referido lote
para a posse do Município de Vimioso.
------ Face ao teor da informação, considerando os antecedentes do processo, em especial o facto da
propriedade ter sido vendida exclusivamente para construção de Equipamento Social e condicionada
à cláusula de inalienabilidade durante o prazo de dez anos; considerando que nada foi promovido
pela firma compradora na prossecução do fim para o qual a referida propriedade foi vendida; considerando que, por requerimento dirigido a esta câmara em onze de novembro, a referida fi1ma, na
pessoa da Gerente, Tânia Maria Pires Torrão, declarou desistir da construção do equipamento social
na identificada propriedade, foi deliberado por unanimidade exercer o direito de anulação do contrato de venda celebrado por escritura pública no dia vinte e oito de outubro de dois mil e dez, no
Cartório Notarial, sito na Av. Sá Cameiro, 16, em Bragança, do Notário, João Américo Gonçalves
Andrade, requerendo, para o efeito, a respetiva Escritura de Distrate da Venda, no mesmo cartório.

------ Alienação do Talhão C - Jazigo Capela - do Cemitério Municipal de Vimioso I Hasta
Pública- Propostas por carta fechada: Presente a ata do ato de abertura das propostas da venda do
jazigo em título, da respetiva comissão nomeada para o efeito, nela se referindo que a única proposta
apresentada não poderia ser aceite e que, posteriormente, veio o autor da única proposta apresentar
nova proposta no valor de 5000,00 euros, proposta esta que, refere, também não caber no âmbito do
procedimento.
------ Conclui, assim, que o procedimento de alienação em apreço deve dar-se por findo, competindo
a este órgão o seu enceiTamento e eventual abertura de novo, em condições a ponderar.
------ Considerando o teor da ata da comissão de acompanhamento analisada, considerando que apenas foi apresentada uma proposta em duas versões e esta não respeita o âmbito do procedimento, foi
deliberado por unanimidade declarar o procedimento sem efeito útil, ponderando futuramente a definição de um novo procedimento para alienação do referido Jazigo Capela.

------ P EDIDOS DE APOIO ------------------------------------------------------------------------------------------- ULGUSELO, CULTURA E PATRIMÓNIO DE ARGOZELO- Concessão de subsídio para
ação cultural: Presente um pedido da direção da associação em título, datado do dia cinco do mês
em curso, informando que, durante os meses de fevereiro e março, do conente ano, pretende realizar
três ações de formação subordinada aos temas: Contabilidade Associativa; Conceção, Gestão e Avaliação de Projetos, e Liderança e Motivação de Equipas, destinada a dirigentes associativos do concelho, demonstrando a necessidade de constituir fundos que lhe permita levar a efeito esta atividade, posto que o orçamento previsto para a realização daquela ação prevê importe em 1700,00 euros e
apenas ter conseguido do IPDJ um apoio de 1200,00 euros.
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------ Ponderado o pedido, considerando a impotiância das ações de formação e tendo em conta
apoio já atribuído pelo IPDJ, foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio de 500,00 euros após
a realização das citadas ações, mediante apresentação de relatório escrito que demonstre a forma de
concretização das mesmas.

------ HABITAÇÃO SOCIAL:

------ Cláudia da Conceição Rodrigues Fernandes Correia: Presente a infmmação social n. 0
06/14, datada de dezanove do mês em curso, da Técnica Superior de Serviço Social, Ana Celeste
Falcão, informando sobre a situação familiar da munícipe em título ; agregado familiar composto de
três filhos menores um dos quais portador d.e paralisia cerebral, apresentando dificuldades de locomoção e necessidade de cuidador, referindo ainda o facto de todos os menores frequentarem o Agrupamento de Escolas de Vimioso e a filha pm1adora de paralisia cerebral necessitar de transporte diário especial para a escola, o que acaneta mais custos ao agregado, situação que considera justificar a
atribuição de uma habitação social.
------ Neste sentido informa que a Sra. Cláudia já se encontra inscrita nesta câmara para atribuição de
uma habitação de tipologia T3, no Bairro Dr. Trigo de Negreiros, e que, dadas as condições do agregado fami liar, as situações de carência económica, as dificuldades referidas e o facto de um dos
menores ser portador de deficiência que lhe condiciona a locomoção e obriga ao uso de cadeira de
rodas, a atribuição da referida habitação deve ser considerada.
------ Ponderado o teor da infonnação em análise, considerando as dificuldades económicas do agregado familiar, a carência de habitação e, especialmente, a deficiência de um dos menores do agregado, foi deliberado conceder em arrendamento social a referida casa de habitação.

------

()lJ]r~()~ ----------------------------------------------------------------------------------------------- -------

------ TRANSPORTES ESCOLARES:

------ Marília da Ascensão Pêra Macias Padrão: Presente o pedido da munícipe em título, datado
de 17 do mês corrente, solicitando autorização para que o seu filho André Filipe Pêra Macias
Padrão, aluno do curso de formação profissional de mecânica, atualmente a realizar estagio cunicular em Vimioso, possa utilizar os transpm1es escolares no trajeto S. Joanico - Vimioso - S. Joanico,
no período de fevereiro a junho de 2014, durante duas semanas por mês, foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho de deferimento, proferido no dia 10/05/20 13, pelo Senhor Vi ce-presidente,
António Augusto Torrão Vaz.

------ Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião pelas quinze horas e quarenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos
termos do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros presentes e, de acordo com a pru1e final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os presentes.

Reunião Ordinária de 24 - 02 - 20 I -1

Fl.OIO

A

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