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

-- Aos dois dias do mês de abril do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e quarenta minu
tos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os Senhores 
José Baptista Rodrigues, António Jorge Fidalgo Martins, António Augusto Torrão Vaz e Jorge 
dos Santos Rodrigues Fernandes, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Munici
pal de Vimioso, não tendo comparecido o Sr. Vereador Carlos Manuel Ataíde Fernandes, que 
justificou a falta por motivos de ordem profissional, 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 
agendados. 

-- ORDEM DO DIA: 

--DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DAS CONTAS 2011-------------

------ Foram presentes os documentos de prestação de constas do ano de 2012, tendo neste contexto 
o Sr. Vereador, António Augusto Torrão Vaz, feito a seguinte análise: 

- Resulta do relatório de gestão uma limitação absoluta na contratação de empréstimos, 
observância do rigor imposto na contas públicas, gestão e controlo dos programas comunitários. 

Consolidar o desenvolvimento sustentável do concelho sem comprometer a saúde financeira 
do município é um dos objetivos. 

Em concreto resulta do relatório de gestão: 
- Aumento das receitas de capital, provenientes do FEF e Fundos Comunitários; 
-Volume de receitas próprias de 11,20%; 
- Como investimentos mais significativos podemos realçar a escola e as termas da terronha e 

viação rural; 
- Grau de execução do PP! de 46,53%; 
- Diminuição da dívida do município; 
-Pagamento atempado a fornecedores e empreiteiros; 
- Reforço da área social; 
- Equilíbrio financeiro do município; 
- Diminuição do passivo total; 
- Decr!Jcimo na rubrica empréstimos obtidos; 
- Diminuição do passivo de curto prazo; 
- Respeito pelo princípio orçamental de equilíbrio uma vez que a despesa corrente se 
encontra coberta por receita corrente; 
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- Cumprimento dos limites de endividamento. 

------ Feita, a análise dos documentos em apreço; Documentos de Prestação de Contas 2012 e 
Relatório de Gestão, foi deliberado por unanimidade aprová-los e submetê-los à apreciação e 
aprovação da Assembleia Municipal. 

------ANALISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DEZEMBRO 2012: Presente a Análise Económico
Financeira, referente a dezembro 2012, das contas do município apresentada pela Sociedade de Revi
sores Oficiais de Contas, Fátima Pereira & Carlos Duarte, foi deliberado por unanimidade, tomar 
conhecimento e remetê-la à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação. 

------CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS: Presente a Certificação Legal de Contas do Município, 
reportada ao mês de dezembro de 2012, apresentada pela Sociedade de Revisores Oficiais de Con
tas, Fátima Pereira & Carlos Duarte, que conclui, pondo em enfase as seguintes situações: 

" -10.1. - Conforme notas 8.2.2 e 8.2.28 das Notas de Balanço e à Demonstração de 
Resultados, o Município alterou no presente exercício, com aplicação retrospetiva 
aos exercícios anteriores, a política de reconhecimento e mensuração dos subsídios 
ao investimento com vista a cumprir com o princípio da especificação (ou acrés
cimo), previsto no ponto 3.2 do POCAL, concretamente no que se refere à rubrica 
de «Proveitos Diferidos». 

Em concordância, eliminamos a reserva que constava do ponto 7 da Cerificação 
Legal das Contas de 2011. 

-10.2. - Conforme ponto anterior, a alteração da política foi aplicada retrospeti
vamente aos exercícios anteriores, não tendo o Município reexpressado os montan
tes apresentados para efeitos comparativos (exercício de 2011), pelo que a compara
bilidade se encontra afetada ao nível das rubricas «59 - Resultados transitados», 
«274 - Proveitos extraordinários». Também, não são diretamente comparáveis 
Alguns indicadores financeiros, dos quais relevamos o nível endividamento I 
autofinanciamento do Município. " 

------ Analisado o documento apresentado, foi deliberado por unanimidade remetê-lo para aprecia
ção da Assembleia Municipal nos termos do artigo 47° da Lei das Finanças Locais. 

--PRO VIDÊNCIA CAUTELAR- Reorganização Administrativa do Território das Freguesias: 

-- Decisão do Supremo Tribunal Administrativo: Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apre
sentado o Despacho do tribunal em epígrafe, relativo à providência cautelar apresenta por este 
município, despacho que conclui pela ilegalidade das pretensões formuladas pelo município nos 
autos e se rejeitam liminarmente as mesmas nos termos do artigo 116.0 2/d) do CPTA. 

------Foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 
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--- PORTO E NORTE - TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL - Participações em 
Entidades Societárias e não Societárias: Pelo Sr. Presidente foram apresentados os documentos 
de "Balanço de 2012", "Demonstração de Resultados de 2012 " e "Mapa Entidade Não Societá
rias Participadas" apresentados em cumprimento do previsto no artigo 3° do Decreto-Lei n° 
491/99, de 17/11 , pela entidade em título. 

------Foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento dos mesmos. 

--EMPRESA MUNICIPAL- VIMIOSO 2003 ------------------

------RELATÓRIO DE GESTA-O E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS EXERCÍCIO 2012: Pre
sentes os documentos referidos, da Empresa Municipal - Vimioso 2003, referindo-se neste último, 
em introdução, que examinadas as demonstrações financeiras da responsabilidade do Conselho de 
Administração, da "Vimioso 2003 - Atividades Artesanais e Turísticas de Vimioso, E. M " que 
compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 2012 (que evidencia um total de balanço de 91 
123,60 Euros; um total do capital próprio de 57 4471, 27 Euros que inclui um resultado liquido 
negativo de 16 742,7 Euros), a Demonstração de Alterações no Capital Próprio, a Demonstração 
dos Resultados por Naturezas e a Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício findo e o corres
pondente Anexo. 

------Neste contexto emite a opinião que as referidas demonstrações financeiras apresentam, de 
forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira 
da Empresa Municipal Vimioso 2003, em 31/12/2012, o resultado das suas operações e os fluxos de 
caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geral
mente aceites em Portugal, e que a informação constante do relatório de gestão é concordante com 
as demonstrações financeiras do exercício. 

------RELATÓRIO DO PARECER DO FISCAL ÚNICO: Presente no mesmo contexto o relatório em 
título, apresentado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Fátima Pereira & Carlos Duar
te, na qualidade de fiscal único da Empresa Municipal "Vimioso 2003 - Atividades Artesanais e 
Turísticas de Vimioso, E.M" relativo às contas 2012, que refere que, dado cumprimento ao dis
posto nos artigos 420° e 421 o do Código das Sociedades Comerciais foi-lhe permitido concluir 
que: 

- a Contabilidade, as Contas e o Relatório de Gestão satisfazem as disposições legais 
e estatutárias e refletem a atividade desenvolvida e a situação da sociedade; 

- os atas da Administração, que são do conhecimento, salvaguardam o cumprimento da 
lei do contrato da sociedade. 

------ Conclui nesta conformidade tendo em conta as ações realizadas e o teor da certificação Legal 
das Constas analisado, são de parecer que: 

A- Se aprove o Relatório de Gestão e as contas do exercício de 2012, apresentadas pelo 
Conselho de Administração; 
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B - Se aprove a proposta de aplicação de resultados, contida no Relatório de Gestão apresen
tada pelo Conselho de Administração; 

C - Se proceda à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade e dela se 
tirem as conclusões referidas no artigo 451.0 do Código das Sociedades Comerciais. 

------ Ponderado este relatório, foi deliberado, em sua concordância aprovar por unanimidade os 
documento que nele se propõe aprovação e remetê-lo à apreciação e aprovação pela Assembleia 
Municipal. 

--SITUAÇÃO FINANCEIRA--

--RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do dia 
28 de março de 2013, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
1 056 941,24 Euros. 

--ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 

-- MODIFICAÇÃO No 7 - REVISÃO N° 2 AO ORÇAMENTO DA RECEITA - Utilização do 
Saldo da Gerência de 2012: Presente a informação n.0 018/DF, datada do dia 22 de março passado, 
relativa à utilização do saldo da gerência referente ao ano 2012, referindo que se toma necessário 
proceder à realização de uma revisão ao orçamento da receita para o ano 2013. 

-----Neste contexto, foi presente a modificação/revisão em epígrafe, no valor de 158 798,88 Euros, 
tendo sido deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação da Assembleia Munici
pal. 

-- MODIFICAÇÃO No 8 - ALTERAÇÃO No 6 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 12 000,00 Euros, correspondendo 7500,00 
Euros a despesas correntes e 4500,00 Euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

--PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

----MODIFICAÇÃO No 8- ALTERAÇÃO N° 6: Presente a modificação I alteração em epígrafe no 
valor total de 8500,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

--CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANEIO: Presente a informação 
n. 0 019/DF, de 02/04/2013, subscrita pela Chefe da Divisão Financeira, Solange Delgado, infor
mando que em reunião ordinária realizada no dia 07/01/2013, foi autorizada a constituição do fundo 
de maneio no valor de 10 320,00 Euros, para o ano de 2013, conforme informação n.0 01/DF. Vem, 
agora, a subscritora das referidas informações, esclarecer que "de acordo com o n. o 1 do artigo 6. o 

do Regulamento do Fundo de Maneio, determina que por conta do fundo de maneio não podem 
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realizar-se, em cada ano, despesas cujo montante exceda 1 O 000,00 Euros " e que apesar deste fun
do se ter cabimentado por valor superior, na execução o valor referido não será ultrapassado, foi 
deliberado por unanimidade tomar conhecimento da presente informação. 

INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL: Presente a informação no 017/DF, de 
20/03/2013 do responsável, António Emílio Martins, apresentada no âmbito da alínea j), do n° 1 do 
artigo 68° da Lei n° 169/99, alterada pela Lei n° 5-N2002, de 11/01 , que anexa o Mapa do Ativo 
Bruto que inclui os bens registados com referência aos anos de 1994 a 201 2 e as folhas que contêm 
os totais gerais por classificação patrimonial dos Mapas Gerais de Bens - com Aquisição e Locali
zação, conformes à Portaria n° 671 /200, de 17/04, referindo que, a 31/12/2012, o valor patrimonial 
dos bens registado ascendia a 27 851 583,82 Euros, foi deliberado aprovar o inventário em apreço e 
nos termos da norma referida, submete-lo à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

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

---AJUSTE DIRETO PARA REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO- LARGO 
DO FUNDO EM SANTULHÃO - Adjudicação: Presente o relatório do júri de acompanhamento do 
procedimento em título elaborado ao abrigo do artigo 125° do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n° 
18/2008, de 29/011 , que conclui que tendo sido apenas uma proposta de entre as firmas convida
das, a da firma Manuel Emílio Quina Marques, no valor de 75 300,00 Euros, que classifica em 1 o 
lugar, concluindo, neste sentido, que sendo a única proposta apresentada e sendo de valor inferior 
ao preço base definido para o procedimento, poderá ao referido proponente ser confirmada a adju
dicação da obra a que a mesma respeita, foi deliberado por unanimidade proceder à adjudicação da 
obra à firma referida de acordo com o este relatório. 

-- REABJLIT AÇÃO I REMODELAÇÃO DA E. B. 2,3 E PAVILHÃO DESPORTIVO - Prorro
gação de prazo: Presente a informação n° 118, datada de 26/03/2013, do Chefe de Divisão de 
Obras e Logística, Orlando Marcos Moscoso, fazendo uma retrospetiva ao decurso da obra em título 
e informando sobre os diversos períodos de suspensão dos trabalhos e das prorrogações de prazo, 
referindo que na última, deferida em reunião deste órgão realizada dia 07 de janeiro, foi concedido 
até ao dia 29 do mês findo, vindo, agora, o empreiteiro, a firma Santana Construções, S.A., alegan
do a ocorrência de condições climatéricas que se têm verificado nos últimos tempos que inibem a 
realização de trabalhos relativos a coberturas e arranjos exteriores, solicitar nova prorrogação do 
prazo até 30 do mês em curso. 

------ Esclarece-se na informação em apreço que o CCP, nos casos previstos nos artigos 374° e 
282°, prevê a ocorrência de prorrogação de prazo, não sendo, contudo, estas normas aplicáveis ao 
caso em apreço. 

------ Refere, porém, que o Decreto-Lei n° 6/2004, de 06/01 , que regula a revisão de preços de 
empreitadas e obras públicas, prevê no seu artigo 13° a concessão, a título gracioso, de prorrogações 
de prazo, não havendo também neste caso, lugar a qualquer acréscimo de valor de revisão de preços 
em relação ao prazo acrescido. Concluindo que, no caso vertente, não sendo enquadrado no referido 
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código como prorrogação legal pelos factos apontados, deixa à consideração superior a eventual 
conceção de uma prorrogação a título gracioso, caso se julgue haver essa possibilidade, deixando, 
de igual modo, à consideração, a possibilidade de aplicação de sanções, previstas no artigo 403° do 
referido código, pelo atraso verificado na conclusão da obra. 

------ Ponderado o teor da informação em apreço e considerando os argumentos do empreiteiro; a 
ocorrência de condições climatéricas verificadas nos últimos tempos que inibem a realização de 
trabalhos relativos a coberturas e arranjos exteriores, foi deliberado conceder, a título gracioso, a 
prorrogação de prazo solicitada pelo empreiteiro até 30 de abril do ano em curso. 

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

- Termas da Terronha -Vimioso - Balneário Termal- Auto de medição n.0 13 de traba
lhos normais, datado de 28/03/2013, no valor de 24 620,28 Euros; 

- Reabilitação I Remodelação da Escola E. B. 2,3 e Pavilhão Desportivo em Vimioso -
Auto de medição n° 20, datado de 28/03/2013, no valor de 49 31 O, 18 Euros; 

- Reabilitação I Remodelação da Escola E. B. 2,3 e Pavilhão Desportivo em Vimioso -
Auto de medição no 21 - Elet./Telec., datado de 28/03/2013, no valor de 13 756,16 Euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

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

-- LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE FILMES -Adjudicação: Presente o projeto de decisão do júri de acompanhamento 
do procedimento em título elaborado ao abrigo do artigo 125° do CCP, que conclui que tendo sido 
apresentada a única proposta no âmbito do procedimento e título, a do único concorrente convidado, 
Álvaro Manuel Araújo Faria Fernandes, do valor de 325,00 Euros por filme semanal, com o limite 
de 9500,00 Euros para o período de oito meses (01/05 - 3111212013), acrescido do IVA a taxa em 
vigor, que classifica em 1 o lugar, concluindo que poderá a este ser confirmada a adjudicação, foi 
deliberado por unanimidade adjudicar ao único concorrente de acordo com o documento em apreço. 

---APROVAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRA TO: 

---Presentes as minutas dos contratos: 

-"BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO", 

- "FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA O BALNEÁRIO TERMAL DE VIMIOSO", 

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

--- LRTM - RELATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA BRUTA DO RIO ANGUEIRA- CAPTA
ÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO- Cópia da Fatura n.0 200807671 no valor de 
772,69 Euros: Presente a informação técnica n° 45/2013, datada do dia 26do mês de março, subs
crita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório e fatura em epi
grafe, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório apresentado e proceder ao pagamento da 
respetiva fatura, de acordo com a informação em análise. 

-EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO-----------------------

--DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

-- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi informado o executivo que, no âmbito da delegação das 
competências que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no 
dia 03 de novembro de 2009, ao abrigo do n. 0 1 do artigo 65. o da Lei n. 0 169/99, de 18 de setembro, 
alterada pela Lei n.0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e artigo 5.0 do Decreto-Lei n.0 555/99, alterado 
pelo Decreto-Lei n. 0 177/2001 , de 04 de junho, e Lei no 60/2007, de 04 de setembro, deferiu o 
seguinte pedido de licenciamento de operação urbanística: 

- André Fernandes Ramos e Sónia Cristina Nunes Maria - Reapreciação do Processo de 
Obras n. 0 85/2008 - Construção de uma habitação unifamiliar, sita no Lote B26 do Loteamento 
Municipal e Social de S. Vicente, em Vimioso; 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

--PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO----------------------

------ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O EXÉRCITO PORTUGUÊS E O MUNICÍPIO DE 
VIMIOSO: Pelo Sr. Vereador António Augusto Torrão Vaz, foi apresentada uma minuta do protoco
lo em título, proposto na sequência de idêntico celebrado entre a primeira entidade e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, tendo por objeto o estabelecimento de colaboração entre o 
Exército Português e o Município de Vimioso no âmbito de ações de divulgação neste município 
da prestação de Serviço Militar em RV/RC (Regime de Voluntariado I Regime de Contrato), bem como 
da prestação de estabelecimentos de cooperação relativa a assuntos de natureza militar, visando 
concretamente os seguintes objetivos: 

a)-Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em Regime de 
Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC); 

b)-Prestar esclarecimentos relativos a assuntos militares, nos Serviços desta Câmara Muni-
cipal, nomeadamente aqueles que dizem respeito a: 

-Recenseamento Militar; 
- Dia da Defesa Nacional; 
- Certidões Militares; 
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-Segundas Vias de Cédulas Militares; 
- Contagens de Tempo de Serviço; 
-Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma de Ex-Combatentes; 
-Outros requerimentos. 

------Neste âmbito o Exército compromete-se a dar formação específica, informação adequada, dis
ponibilizar os meios e material de divulgação, definir os circuitos e articulação de colaboração e 
colaborar na realização de eventos de caráter cultural, recreativo, desportivo que contribuam para a 
divulgação do serviço militar nas vertentes referidas, assumindo o município, em contrapartida, as 
obrigações, a título gratuito, de divulgar a prestação do serviço Militar Obrigatório, prestar esclare
cimentos de âmbito militar, elaborar registos das ações de divulgação desenvolvidas, esclarecimen
tos prestados. 

------ O Exército assume os encargos financeiros decorrentes das deslocações decorrentes das deslo
cações inerentes à formação e participação em eventos e divulgação do serviço militar, sendo assu
midos pelo município os encargos decorrentes do expediente de requerimentos, prestação de escla
recimentos e outros inerentes ao registo das tarefas por si assumidas. 

------ Ponderado o teor da minuta do protocolo em apreço foi deliberado aceita-lo e aprovar, desde 
logo a respetiva minuta. 

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

-- LOTEAMENTO DE S. VICENTE EM VIMIOSO: 

-- Tiago Rafael Martins Ferreira - Lote B25: Foi presente o requerimento datado de 
27/03/2013, subscrito pelo munícipe em epígrafe, proprietário do Lote B25 do Loteamento Munici
pal e Social de Vimioso - S. Vicente, prédio inscrito na Matriz Predial Urbana da freguesia de 
Vimioso sob o artigo 1940, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vimioso sob o n.0 

00374, declarando que pretende doar a este município o lote descrito, por não poder dar cumpri
mento ao estipulado no regulamento de venda de lotes do referido loteamento. 

------ Subsequentemente foi, também, presente um requerimento subscrito pelos munícipes Nuno 
José Fernandes Falcão e Marisa da Conceição Raposo Meirinhos, solicitando a compra do refe
rido lote, justificando que reúnem as condições previstas no n .0 2 do artigo 3.0 do Regulamento para 
Alienação de Lotes de Terreno no Loteamento de S. Vicente para aquisição do referido lote. 

------ Considerando que o prédio se encontra registado em nome do Senhor Tiago Rafael Martins 
Ferreira e que este declara não poder dar cumprimento ao estipulado no regulamento de venda dos 
lotes do referido loteamento, considerando que o município, pode, nos termos do n.0 4 do artigo 6.0 

do referido regulamento, autorizar, o atual possuidor, a vender o lote em causa a pessoas nas mes
mas situações em que o atual proprietário o comprou a este município, foi deliberado por unanimi
dade autorizar o Sr. Tiago Rafael Martins Ferreira a vender o dito lote aos pretensos interessados; 
Senhores Nuno José Fernandes Falcão e Marisa da Conceição Raposo Meirinhos, por se encon-
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trarem em idênticas condições constantes na referida norma do referido regulamento em que o atual 
possuidor o adquiriu a este município. 

------ Para o efeito, foi ainda deliberado procedendo ao levantamento das cláusulas de inalienabili
dade, direito de preferência e resolução contratual que pendem sobre o dito lote. 

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

--CENTRO SÓCIO-CULTURAL- RANCHO FOLCLÓRICO DE VIMIOSO - Presente o oficio 
n.0 06, datado de 23/03/2013, acompanhado do Plano de Actividades para o ano corrente, da direc
ção do centro em epígrafe, solicitando apoio financeiro para fazer face às despesas decorrentes das 
actividades propostas, foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento e atribuir o apoio solici
tado, no montante de 21 400,00 Euros, a conceder em três tranches, ao longo do ano. 

--APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS: 

---- Alice de Jesus da Veiga Vaqueiro: Presente o pedido de apoio para obras de repara
ção/beneficiação da uma casa de habitação, sita no Bairro de Baixo, em Argoselo, propriedade da 
munícipe em título, e analisada a informação social n. 0 13/13, datada de 27/03/2013, subscrita pela 
Técnica Superior de Serviço Social, Ana Falcão, na qual informa sobre a situação socioeconómica 
do agregado familiar e sobre o estado de degradação da referida habitação, e ainda, a informação 
técnica n. 0 123/2013 de 28 de março, relativa ao orçamento no valor de 6300,00 Euros para proce
der às obras de reparação do imóvel, foi deliberado por unanimidade concordar com o relatório 
social e apoiar a munícipe na execução das obras de beneficiação da referida habitação, até ao valor 
de 5000,00 Euros, de acordo com a alínea b), do n.0 1, do artigo 1.0 e alínea h) do artigo 2.0 do 
Regulamento para Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos e solicitar no mesmo âmbito a inter
venção da Segurança Sócial e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 

---Não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dezasseis horas e vinte 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-N2002, 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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