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

----- Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e quarenta 
minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os Senhores 
José Baptista Rodrigues, Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes, António Jorge Fidalgo Martins, 
António Augusto Torrão Vaz e Carlos Manuel Ataíde Fernandes, respetivamente Presidente e 
Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe 
da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião referida. 

------À hora indicada o Sr. Presidente declarou aberta esta reunião, dando início aos trabalhos. 

-- ORDEM DO DIA: 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL 
(CQEP): Pelo Sr. Presidente foi apresentada uma minuta do protocolo de colaboração em título pro
posto pela firma Profiforma - Gabinete de Consultadoria e Formação Profissional, Lda., com sede 
em Coimbra, protocolo que tem por objeto estabelecer as condições de colaboração entre esta firma e 
a câmara municipal de Vimioso, no âmbito da qualificação e educação de jovens e adultos, passando 
pela criação de um Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional Itinerante- CQEP, destinado 
ao reconhecimento das competências que os adultos adquirem ao longo da vida, nos vários contextos, 
permitindo-lhes complementar essa formação e obter níveis de escolaridade e, ou de qualificação 
profissional. 

------ Reconhecendo a importância do referido protocolo e da realização das ações que este se assume 
promover na área do concelho, propôs a sua aprovação esclarecendo que ao município caberá espe
cialmente: 

- divulgar os objetivos, serviço e condições de funcionamento do CQEP; 
- incentivar a participação dos seus recurso humanos em processos de reconhecimento e vali-

dação de competências, nas diversas vertentes; 
- encaminhar jovens e adultos para o reconhecimento validação de competências, e 
- colaborar e participar no desenvolvimento de estudos e diagnósticos tendentes às necessida-

des de qualificação. 

------Apreciado este protocolo foi deliberado por unanimidade, de acordo com a proposta do Sr. Pre
sidente, aprová-lo, devendo o Sr. Presidente da câmara proceder, oportunamente, à respetiva assina
tura, para o que possui competência própria. 
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----RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do dia 
19 do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
1 204 055,32 Euros. 

--- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

---MODIFICAÇÃO N° 17- ALTERAÇÃO No 10: Presente a modificação I alteração em epígrafe, 
no valor total de 47 475,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

----ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 

---MODIFICAÇÃO No 17- ALTERAÇÃO N° 12 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 93 980,00 Euros, correspondendo 58 980,00 
Euros a despesas correntes e 35 000,00 Euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimida
de aprová-la. 

--- P~~SOAL E RE~l!RSOS Hl!MAIVO~ --

---RENOVAÇÃO DE CONTRATO A TERMO RESOLUTIVO CERTO- Jrécnico Superior de 
Arquitetura: Pelo Sr. Presidente foi exposta a situação sobre a necessidade de dar continuidade às 
ações que justificaram, no ano dois mil e onze, a contratação, a termo resolutivo certo, pelo período 
de um ano, eventualmente renovável, de um técnico superior da área de arquitetura, esclarecendo que 
permanecem as exigências materiais, então verificadas para esta contratação, nomeadamente a obri
gatoriedade dar cumprimento ao estabelecido no artigo 5° da Lei no 31/2009, de 03/07; que impõe aos 
municípios a dotação dos seus quadros de funcionários e trabalhadores com qualificações adequada
Arquitetos - para apreciar e analisar projetas no âmbito de obras sujeitas a licenciamento, comunica
ção prévia ou procedimento pré-contratual, bem como para elaboração, apreciação, subscrição, aná
lise e fiscalização de projetas de arquitetura, bem como a necessidade de dar continuidade à elabora
ção e desenvolvimento de projetas comtemplados no Plano Plurianual de Investimentos do Municí
pio, e apresentação, coordenação e acompanhamento das candidaturas ao quadro comunitário de 
apoio - (QREN, POCTEP e PRODER). 

------ Neste sentido apresentou a informação conjunta n° 12, do dia dezanove do mês em curso, da 
Coordenadora Técnica da Secção de Pessoal e Recursos Humanos e do Chefe da Divisão Administra
tiva, na qual se informa que o contrato a termo certo não está sujeito a renovação automática e que a 
sua eventual renovação está sujeita à verificação das exigências materiais que estiveram na origem da 
celebração do contrato inicial, cabendo ao executivo, sob proposta do Sr. Presidente da Câmara, 
deliberar sobre a eventual renovação, verificada a permanência das exigências materiais que estive
ram na origem daquela contratação, e verificados que sejam os requisitos especiais para a renovação 
impostos pela Lei n° 59/2009, artigo 104, e artigo 59° da Lei no 66-B/201 2. 

Reunião Ordinária de 22 - 07 - 20 I 3 



~ 

CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

------ Relativamente a esta última norma legal, verificados os requisitos nele impostos, informa-se, 
ainda, da necessidade de, nesta fase, deve ser emitido parecer prévio favorável à renovação. 

------Neste sentido o Sr. Presidente esclareceu que, na sequência do que atrás exposto, tais exigên
cias permanecem, havendo, assim, necessidade em dar continuidade às ações que estiveram na ori
gem da contratação inicial do referido técnico, propondo a renovação do contrato em apreço sob pena 
de ficar prejudicada a prossecução das competências do município no que respeita estabelecido no 
artigo 5° da Lei n° 31/2009, de 03/07, e que para o efeito se emita o referido parecer prévio favorável. 

------ Ponderada a proposta do Sr. Presidente, o teor da informação referida, foi deliberado por una
nimidade aprovar a renovação do contrato em análise pelo período de um ano e emitir o respetivo 
parecer prévio favorável. 

-----EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS----------------------------------------

---TERMAS DA TERRONHA- VIMIOSO- BALNEÁRIO TERMAL - Projeto de Telas Finais: 
Presente a informação n° 285, do dia 18 do mês em curo, do Técnico Superior, Manuel Miranda Fer
reira Pinto, referindo que o procedimento da empreitada em título referia que o consórcio adjudica
tário Multinordeste - Multifunções em Construções e Engenharias, S.A. I Emílio Fernandes Este
ves, se obrigava a apresentar telas finais dos projetes das várias especialidades. 

------Neste contexto refere que estas foram apresentadas e analisadas, concluindo que representam a 
construção do edificio com as alterações de pormenor propostas e, ou, solicitadas no decurso da obra, 
sempre com conhecimento superior, concluindo que, face à analise feita das mesmas, estão em con
dições de serem aprovadas. 

------Face à análise feita foi deliberado por unanimidade, de acordo com esta, aprovar as telas finais 
em apreço 

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

-Arranjos Urbanísticos no Concelho- Largo do Fundo em Santulhão- Auto de medição 
n. 0 4 de trabalhos normais, datado de 18/07/2013, no valor de 4 550,00 Euros; 

- Recuperação do Bebedouro/Fonte de Mergulho, Largo Principal de Matela - Auto de 
medição n.0 3 de trabalhos normais, datado de 18/07/2013, no valor de 12 972,23 Euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

--- TERMAS DA TERRONHA- VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL - Conta Final da Emprei
tada: Presente a informação n° 283, do dia dezasseis do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel 
Miranda Ferreira Pinto, relativa à conta final da empreitada em epígrafe, referindo que a empreitada, 
até à presenta data, não foi objeto de revisão de preços, de trabalhos a mais, de erros ou omissões, 
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nem de atribuição de prémios e aplicações de coimas, tendo-se verificado trabalhos a menos no valor 
de 6250,11 Euros, apresentando os mapas discriminativos da conta final da empreitada elaborada 
ao abrigo dos artigos 399° e 400° do Código dos Contratos Públicos, no valor de 1 468 420,37 Euros, 
foi deliberado por unanimidade aprová-la e, nos termos do n° 1 do artigo 401° do mesmo código 
remete-la ao empreiteiro. 

---AUTOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA: 

----CONSTRUÇÃO I AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM ARGOSELO (CON
CEÇÃO/CONSTRUÇÃO): Presente o auto de receção definitiva da obra em título, data do dia seis do 
mês findo, da respetiva comissão de vistoria, constituída para o efeito, que conclui, após verificação 
dos trabalhos, que a obra não apresenta anomalias que provenham do normal uso das mesmas, consi
derando-se em condições de ser recebida definitivamente, referindo, porém, o fato do pedido de rece
ção em apreço ter sido solicitado pela firma Madureira e Azevedo, Lda., na qualidade empreiteiro 
cessionário parcial desta obra, e não pelo empreiteiro adjudicatário, a firma Conopul, Lda., facto que 
de deverá ser levado em consideração na análise e libertação e restituição dos depósitos e quantias 
retidas e extinção das cauções respetivas. 

------Face ao teor do auto em apreço, à singularidade do pedido de vistoria e à observação feita quan
to à cessão parcial da obra, foi deliberado por unanimidade aprovar o auto em apreço e levar em con
sideração a observação feita no ato de libertação das cauções e reforços de caução respeitantes às 
firmas referidas. 

------ Declarou-se impedido de participar nesta deliberação, alegando ter feito parte da comissão de 
vistoria, o Sr. Vereador, António Jorge Fidalgo Martins, tendo-se ausentado por esse motivo, pelo 
tempo estritamente necessário, enquanto esta deliberação decorria. 

---AUTOS DE RECEÇÃO PROVISÓRIA: 

--- TERMAS DA TERRONHA -VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL - Receção provisória: Pre
sente o auto de vistoria para efeitos de receção provisória da obra em título, datado do dia trinta de 
abril do ano em curso, da respetiva comissão de vistoria, composta por representantes desta câmara, 
da fiscalização e pelo representante do empreiteiro, o Consórcio Multinordeste - Multifunções em 
Construções e Engenharias, S.A. I Emílio Fernandes Esteves, o qual conclui que, examinados todos 
os trabalhos da obra, se verifica que os mesmos foram executados de acordo com o projeto aprova
do, pelo que aquela se considera em condições de ser recebida provisoriamente, referindo ainda que 
foi cumprido o plano de gestão de resíduos, foi deliberado por unanimidade aprovar o auto em 
apreço. 

------ Declarou-se impedido de participar nesta deliberação, alegando ter feito parte da comissão de 
vistoria, o Sr. Vereador, António Jorge Fidalgo Martins, tendo-se ausentado por esse motivo, pelo 
tempo estritamente necessário, enquanto esta deliberação decorria. 
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----PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO- PORTA DA 
TERRA FRIA - Plano de Segurança e Saúde: Presente a informação n° 284, datada do dia 17 do 
mês em curso, do Técnico Superior de Saúde Higiene e Segurança no Trabalho, Carlos Ventura, refe
rindo que, após análise do plano de segurança e saúde da obra em epígrafe, conclui estarem reunidas 
as condições para que a obra se inicie, foi deliberado aprovar o plano em apreço. 

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

------ AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO Á FAMÍLIA - ALARGA
MENTO DE HORÁRIO DE ALMOÇO PARA ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E A.T.L. DE ALUNOS 
CARENCIADOS DO lo CICLO: 

1-- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO: Presente a informação no 023, de dezassete do mês em 
curso, do Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, Paulo Braz, solicitando que se 
emita parecer prévio vinculativo de acordo com o n° 4 do artigo 75° da Lei n° 66-B/2012, de 31 de 
dezembro, relativo ao procedimento em título, juntando proposta de cabimento orçamental relativa ao 
ano em curso, do valor de 9963,00 Euros, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo desta informa
ção, emitir o solicitado parecer prévio vinculativo relativo ao procedimento em título. 

2 -ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE AJUSTE DJRETO: Presentes o convite tipo, o pro
grama do procedimento e caderno de encargos relativos à contratação dos serviços em título, cujo 
valor base para este efeito se estima em 22 275,00 Euros, valor calculado para um prazo de referência 
máximo de onze meses, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de ajuste 
direto nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do n° 1 do artigo 20.0

, e 
Capítulo I do Título III da Parte II do Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo 
Decreto-Lei n° 278/2009, de 02 de Outubro, Lei n° 3-B/2010, de 27 de Abril, e Decreto-Lei no 
13112010, de 14 de Dezembro, convidando a apresentar proposta de preço a firma Jardim do Papa
gaio, Lda., única prestadora deste tipo de serviços na área do concelho. 

------ As propostas deverão ser entregues através de correio eletrónico, endereço spa@cm-vimioso, 
até às 17.00 horas do dia 07 de agosto do ano em curso. 

------ O procedimento será conduzido pelo júri assim constituído: 
- Presidente: Paulo Ramiro da Conceição Braz, Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Social; 

-Vogais: Lídia Cristina Rodrigues Diz, Técnica Superior, que substituirá o presidente nas fal
tas e impedimentos, e Lídia Raposo Ramos Rodrigues, Coordenadora Técnica da Secção de 
Património e Aprovisionamento, em mobilidade interna, desta câmara municipal; 

-Vogais Suplentes: Solange de Jesus Rodrigues Delgado e António Emílio Martins, Técnicos 
Superiores, desta câmara municipal. 

---SERVIÇOS DE GESTÃO MÉDICA E TÉCNICA DAS TERMAS DA TERRONHA: 
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1- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO: Presente a informação no 05/SPA, do dia vinte e dois 
do mês em curso, da responsável, Lídia Raposo Ramos Rodrigues, solicitando que se emita parecer 
prévio vinculativo de acordo com o artigo 75° da Lei n° 66-B/2012, de 31 de dezembro, relativo ao 
procedimento em título, juntando proposta de cabimento orçamental relativa ao ano em curso, refe
rindo ainda que a assembleia já emitiu parecer prévio para a assunção deste compromisso plurianual, 
considerando que a duração da prestação destes serviço vigorará pelo prazo de 30 meses, foi delibe
rado por unanimidade, ao abrigo desta informação, emitir o solicitado parecer prévio vinculativo rela
tivo ao procedimento em título. 

2 -ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO: Presentes o convite tipo, o pro
jeto, o programa do procedimento e o caderno de encargos relativos ao procedimento em epígrafe, 
cujo valor base para efeitos deste procedimento se estima em 74 950,00Euros, foi deliberado aprová
los e proceder à abertura de ajuste direto nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; 
alínea a) do artigo 20.0

, e Capítulo I do Título III da Parte II do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de 
janeiro, alterado 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, convidando para o efeito a 
firma: 

- SILMEDE - Serviços Médicos, Lda. 

------ As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrónica de contratação pública vor
talGOV, no sítio eletrónico "govpt. vortal.pt", até às 23 h e 59 m do dia 19 do mês de agosto do ano 
em curso. 

------ O procedimento será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 

------ O procedimento será conduzido pelo júri assim constituído: 
- Presidente: Vitor Filipe Afonso Ventura, Chefe da Divisão de Transportes; 
-Vogais: Solange de Jesus Rodrigues Delgado, Chefe da Divisão Financeira, que substituirá o 

presidente nas faltas e impedimentos, e Sofia Maria Ventura Diz, Técnica Superior desta 
câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: Lídia Cristina Rodrigues Diz e Lídia Raposo Ramos Rodrigues, respeti
vamente Técnica Superior e Coordenadora Técnica em mobilidade interna, ambas desta 
câmara municipal. 

--APROVAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRA TO: 

--Presente a minuta do contrato: 

- " PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATA
MENTO DE AGUA NO RIO ANGUEIRA EM VIMIOSO "; 

foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 
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---CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS----------------------------------------

--- RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS 
CONTADORES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO: Relatório de 21 
de maio de 2013 a 20 de junho de 2013 e fatura n.0 5670103762 de 3776,90 Euros: Presente a 
informação n° 85/2013, datada do dia 14 de junho, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a 
firma A. G.S., reportando a normal prestação deste serviço, foi deliberado por unanimidade aprovar o 
relatório bem como proceder ao pagamento da respetiva fatura. 

EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO - E.T.A.R. DE ARGOSELO, E.T.A.R. DA ZONA 
INDUSTRIAL, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO PARQUE DE CAMPISMO E DE VILAR SECO
Relatório de exploração referente ao mês de maio/2013 e fatura n° 5670103678 de 3713,18 
Euros: Analisada a informação técnica n° 97/2013, datada do dia 08 de julho, subscrita pelo Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido 
pela prestadora daquele serviço, a firma A. G.S., reportando que o serviço foi prestado com regulari
dade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em 
apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura. 

---EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA- Relatório refe
rente ao mês de maio/2013 e fatora n.0 5670103679 de 3931,45 Euros: Analisada a informação 
técnica n° 102, datada do dia 1 O do mês corrente, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração referente ao mês de maio de 2013, emitido pela 
prestadora daquele serviço, a firma AGS, reportando que o serviço foi prestado com regularidade 
nada havendo a apontar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório em apreço e 
proceder ao pagamento da fatura referida. 

----EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESI
DUAIS NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao mês de maio/2013 
e fatura n° 5670103680 de 16 162,05 Euros: Analisada a informação técnica n° 98/2013, datada do 
dia 09 de julho, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relató
rio de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma A.G.S., reportando 
que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a referir de anormal, foi deliberado por 
unanimidade aprovar o relatório em apreço e proceder ao seu pagamento conforme faturado. 

-- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO- Relatório de exploração referente ao 
mês de maio de 2013 e fatura n.0 5670103677 de 15 197,38 Euros: Presente a informação técnica 
n° 100/2013, datada do dia 09 do mês de junho, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração do mês de maio de 2013, emitido pela prestadora 
daquele serviço, a firma AGS, que conclui pela inexistência de anomalias, foi deliberado por unani-
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midade aprovar o relatório apresentado e proceder ao pagamento da respetiva fa ura, de acordo com a 
informação em análise. 

----- SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - Fatura n.0 203/2013, refe
rente ao mês de junho de 2013 da Resíduos do Nordeste, no valor de € 19 752,51 Euros: Anali
sada a informação n° 280, datada do dia 25 do mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, 
Manuel Miranda Ferreira Pinto, e pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, referente à 
forma de prestação dos serviços de limpeza de arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e 
serviços conexos, contratualizados pela Associação de Município da Terra Fria do Nordeste Trans
montano para os municípios que constituem esta associação, reportando a forma de prestação destes 
serviços respeitantes ao período faturado e as diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente 
executados e a faturação apresentada da firma Resíduos do Nordeste, discrepâncias que se traduzem 
numa faturação a mais nos seguintes itens: 

1 -Remoção de R.S. U CM Vimioso - 476,60 Euros; 
5 - Transporte a Aterro de R.S. U - 55,12 Euros; 
6.5 - Lavagem de arruamentos - 395, 30 Euros, 

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

--RESIDUOS DO NORDESTE- Faturação dos Ser-viços de Gestão de Resíduos Urbanos em Vimio
so: Presente o oficio n° 501, datado de 08/07/2013, da firma em título, informando que a título 
excecional, vai emitir uma nota de crédito no valor de 1874,74 Euros, montante já descontado dire
tamente por este município, foi deliberado por unanimidade aceitar a nota de crédito em causa. 

--PATRIMÓNIO MUNICIPAL ----------------------------------------------

-- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTULHÃO: Presente o oficio n.0 26, datado do dia 
11/07/2013, subscrito pelo Senhor Vice-provedor, Firmino Ginja, solicitando a cedência das instala
ções da antiga Escola Pré-primária de Santulhão para uso próprio, foi deliberado por unanimidade 
ceder. 

----PEDIDOS DE APOIO--------------------------------

--EMPRESA MUNICIPAL VIMIOS02003- ATIVIDADES ARTESANAIS E TURÍSTICAS 
DE VIMIOSO, E.M. -Dia do Município e Concurso de Bovinos de Raça Mirandesa: Presente a 
informação n.0 012, datada do dia 18 do mês em curso, do administrador da empresa em epígrafe, 
João Lucas Roxas Ataíde, solicitando que se transfira para aquela empresa a importância de 
30 000,00 Euros a fim de organizar o evento em título e pagar os serviços de contratação dos artistas, 
a logística e os serviços inerentes à organização do referido evento, foi deliberado por unanimidade 
aprovar a transferência solicitada, aliás como vem acontecendo todos os anos. 
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----- ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE BOVINOS DE RAÇA MIRANDESA- Concurso 
Concelhio de Bovinos de Raça Mirandesa: Presente o oficio referência número 112, datado de 19 do 
mês em curso, da direção da associação em título, informando que na sequência da reunião havida no 
dia 1 7 do mês em curso, aceita, honradamente, fazer parte integrante da comissão organizadora do 
concurso referido, em coorganização com o município, mostrando total disponibilidade para colabo
rar ativamente na organização deste evento, ação que se enquadra perfeitamente nos seus objetivos de 
valorização e promoção de Bovinos de Raça Mirandesa, foi deliberado por unanimidade, no âmbito 
deste evento, transferir para esta associação a verba de 20 000,00 Euros, no âmbito da coorganização 
do evento em causa. 

--CENTRO CULTURAL E PAROQUIAL DE ARGOSELO- Férias desportivas 2013- Apoio 
extraordinário: Presente o requerimento datado do dia 18 de julho corrente, do centro em título, 
solicitando um apoio financeiro extraordinário para fazer face às despesas acrescidas, motivadas pelo 
aumento imprevisto de inscrições no programa "Férias Desportivas", foi deliberado por unanimida
de, na sequência do apoio já atribuído, conceder mais o valor de 800,00 Euros. 

---- ()lJJrR()~ ------------------------------------------------------------------------------

---INSALUBRIDADE NA LOCALIDADE DE MATELA: Presente ao auto de vistoria, datado do 
dia dezassete do mês em curso, relativo à vistoria efetuada às instalações de alojamento de bovinos 
sito na localidade de Matela, no local denominado Estrada da Junqueira, em propriedade da Senhora 
Maria Helena Izeda Pires Domingues, originado na denúncia de insalubridade apresentada pelos 
Senhores Domingos António Pires Barreiro e José do Nascimento Monteiro Torrão, auto que conclui 
que, em inspeção ao local, se constata a existência de bovinos em instalação ao ar livre em explora
ção licenciada no âmbito do REAP, exploração EL14J 

------ Refere ainda que, no local, apesar de se verificar a existência de grande quantidade de estrume 
acumulado, não se detetaram maus cheiros e escorrências para o exterior, verificando-se que os ani
mais se encontravam em bom estado de nutrição. 

------Observa ainda que, o facto de haver grande proximidade com uma casa de habitação, aproprie
tária da exploração seja notificada no sentido de proceder regularmente à limpeza das instalações, 
evite acumulação de estrumes no exterior e nas épocas favoráveis ao aparecimento de insetos, e se 
providencie com alguma periodicidade à desinsetização dos animais e dos alojamentos. 

------ Ponderado o teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade notificar a proprietária da 
exploração para dar cumprimento às observações constantes do auto em causa e os reclamantes do 
teor desta deliberação. 

-- TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R. - Convocatória para Assembleia 
Geral: Presente a convocatória da entidade em título para Assembleia Geral Extraordinária Eleitoral, 
a realizar no próximo dia vinte e três de Agosto do ano em curso, foi deliberado por unanimidade 
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mandatar o Sr. Vereador em Regime de Permanência, António Augusto Torrão Vaz, para represent 
esta câmara naquela assembleia. 

----AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO- Pedido de Redução de Taxas: Presente uma 
exposição do Diretor do Agrupamento de Escolas em título, dando conta que, nos meses de março e 
abril do ano em curso, se verificou um elevado consumo de água naquela instituição, prevendo-se 
para os meses de maio e junho uma situação semelhante, situações que alega serem motivadas por 
uma fuga que entretanto foi reparada pelos serviços desta câmara, solicitando neste sentido, tendo 
em conta que a água não foi efetivamente consumida para fins domésticos, sejam reduzidas as taxas 
de saneamento correspondentes aos referidos meses em que a fuga se verificou. 

------ Prestada neste contexto a informação n° 096, datada do dia oito do mês em curso, do Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, que confirma, efetivamente, o consumo de 203 m3/mês, 
nos meses de abril e maio, admitindo que esta situação se pôde dever a rutura numa conduta inte
rior da referida escola, já reparada pelos serviços deste câmara. 

------ Informa ainda que, no que respeita à taxa variável de esgotos de que se solicita redução, consi
derando que esta está associada ao volume de consumo de água, e considerando que esta corresponde 
a 50% do consumo de água, a redução da taxa deverá corresponder na mesma proporção. 

------ Face ao pedido em apreço, considerando que efetivamente o consumo exagerado de água 
reclamado se comprova ter tido origem na fuga referida, considerando que o procedimento de devo
lução ou redução das taxas de esgotos é, nesta fase, impraticável tendo em conta que já foi emitido 
documento de cobrança, considerando que se trata de um estabelecimento de ensino e que o municí
pio tem a atribuição na área da educação, nomeadamente na manutenção dos estabelecimentos esco
lares (Lei n° 159/99, artigo 19° n° 1) foi deliberado por unanimidade face ao pedido em apreço, orde
nar aos serviços de águas que reiniciem, a partir do mês de junho, do corrente ano, a leitura do conta
dor daquela escola. 

---Não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas quinze horas e cinquenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que mereceu a 
aprovação de todos os membros presentes nos termos do artigo 92° da Lei n. 0 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n. 0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e, nos termos da parte final da referida 
norma legal, vai também ser assinada. 

-----Analisada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi por unanimidade deliberado, que esta 
ata seja assinada por todos os embros do órgão intervenientes na reunião, apesar do disposto na 
referida norma legal. 
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