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CÂMARA MUNICIPAL
ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JANEIRO DE 2017

-------- Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezassete, reuniu na
sede da Junta de Freguesia de Capeludos de Aguiar, a Câmara Municipal de Vila Pouca de
Aguiar, para apreciação e deliberação dos assuntos constantes da agenda. ------------------------------ Estiveram presentes os Senhores: ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO, JOSÉ CARLOS SARAIVA RENDEIRO, ANA RITA FERREIRA DIAS
BASTOS, MANUEL FERNANDES CHAVES, ANTÓNIO MANUEL PARENTE
CORREIA VASCONCELOS, DUARTE GOMES MARQUES e MARIA JOÃO MENDES DA SANTA FERNANDES, respetivamente, Presidente e Vereadores da Câmara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar e eu, MÓNICA RAQUEL DE MATOS MARTINS
CALHEIROS, Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica e Secretária da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esteve ainda presente o Senhor, NUNO MIGUEL FERNANDES AZEVEDO,
Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificado o cumprimento das formalidades legais, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou aberta a reunião eram dez horas e dez minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da reunião ordinária de 12 de janeiro de 2017 - Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada, para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDÊNCIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso,
EIM, SA – Plano de Atividades e orçamento para 2017 – Tomar conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos das disposições legais aplicáveis á atividade empresarial local – alíneas a) e b)
do nº 1 do artigo 42º, da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, é presente para conhecimento o
plano de atividades e o orçamento para 2017 da EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A., que se anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Foi tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO/CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Empreitada “Conclusão dos Subsistemas de Drenagem de Águas
Residuais – Lotes nºs 4 e 9” – Proposta de adjudicação e delegação de competências no Presidente da Câmara Municipal para aprovação da minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que por deliberação do executivo camarário de 23 de junho de 2016, foi
aprovado a abertura do concurso público para adjudicação da empreitada "Conclusão dos
Subsistemas de Drenagem de Águas Residuais" (lugares de das aldeias Adagoi, Bragado,
Campo de Jales, Capeludos, Nozedo, Guilhado, Pedras Salgadas, Vila Meã, Sampaio, Sabroso, Quintã, Soutelinho do Monte, Soutelo de Matos, Vila do Conde, Vilarelho, Soutelo
de Aguiar e Tourencinho); ---------------------------------------------------------------------------Considerando o Relatório Final do Júri do Procedimento, datado de 27 de setembro de
2016, que faz parte integrante da presente proposta; -----------------------------------------------Considerando o previsto no ponto 9.2 do Programa de Procedimento, que refere que "As
adjudicações serão realizadas de forma faseada, condicionadas à aprovação da candidatura a
apresentada ao POSEUR para co financiamento de cada componente e em função da disponibilidade de saldo de fundos disponíveis, apurados nos termos da Lei n.º Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso"; --------Considerando que a candidatura respeitante à obra do Lote n° 4 (subsistema de Cidadelhe
de Aguiar e Lote n° 9 (Subsistema de Soutelo de Matos) já se encontra aprovada, é presente
uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser
adjudicado o Lote n.º 4 da empreitada "Conclusão dos Subsistemas de Drenagem de Águas
Residuais" à empresa ASG - Construções e Granito, Lda., pelo valor de 76.491,13 € (setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um euros e treze cêntimos) acrescido do IVA à taxa
legal em vigor de acordo com o previsto no artigo 76° do Código dos Contratos Públicos
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações. --Adjudicar o Lote n.º 9 da empreitada "Conclusão dos Subsistemas de Drenagem de Águas
Residuais" à empresa António Monteiro Rodrigues - Construções Unipessoal, Lda., pelo
valor de 27.937,15 € (vinte e sete mil, novecentos e trinta e sete euros e quinze cêntimos)
acrescido do IVA à taxa legal em vigor de acordo com o previsto no artigo 76° do Código
dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de janeiro e
posteriores alterações. ------------------------------------------------------------------------------------Para agilizar o processo administrativo e ao abrigo do n° 1 do artigo 109 do Código dos
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, pelo artigo 44° do Código do Procedimento Administrativo e pela alínea
m) do n.º 3 do artigo 38.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se a delegação no
Presidente da Câmara Municipal da aprovação da minuta do contrato, prevista no artigo
98° do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Rodonorte – Transportes Portugueses, S.A. – Adenda a protocolo de compensação financeira – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerandos: --------------------------------------------------------------------------------------------• Aos doze dias do mês de junho de 2015 foi celebrado um protocolo, cuja cópia se anexa,
entre o Município de Vila Pouca de Aguiar e a Rodonorte, Transportes Portugueses, S.A.
para permitir a continuação da carreira de transporte público coletivo de passageiros "Pópulo (Cruz) - Vila Pouca de Aguiar", que serve o seguinte percurso no concelho de Vila
Pouca de Aguiar - Moreira de Jales, Alfarela de Jales, Campo de Jales, Guilhado, Vila Pouca
de Aguiar. --------------------------------------------------------------------------------------------------• Esta carreira garante o transporte dos alunos residente nessas localidades para os polos
escolares de Vila Pouca de Aguiar. ---------------------------------------------------------------------• É essencial a manutenção desta carreira para os alunos e tecido socioeconómico do Planalto de Jales. ----------------------------------------------------------------------------------------------• O encargo resultante do protocolo estabelecido é de 25,00€ (vinte e cinco euros) diários,
por cada percurso referido. ------------------------------------------------------------------------------• A 16 de janeiro de 2017 realizou-se uma reunião com o Eng° Catarino, responsável operacional da Rodonorte Transportes Portugueses, S.A., tendo sido analisados os mapas de
transportes de alunos e ainda a receita da bilheteira do circuito de Jales, tendo-se constatado o défice de receitas para justificar a realização do circuito. ------------------------------------• A Rodonorte Transportes Portugueses, S.A. solicitou ao Município de Vila Pouca de
Aguiar uma revisão em alta de 5€ do subsídio diário para 30,00€ (trinta euros). Pese embora
este aumento, a receita ficará aquém do desejável para manter a viabilidade financeira do
circuitos de Jales, contudo será mais uma ajuda para manter o transporte coletivo de passageiros naquele planalto. ----------------------------------------------------------------------------------Nos termos das atribuições do Município na área de transportes e comunicações (cf. al. c)
do n.º 2 do artigo 23.° da Lei no 75/2013, de 12/09), é presente uma proposta do Senhor
Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser aprovada a adenda ao
protocolo anexo, alterando a comparticipação financeira diária de 30€ (trinta euros), com
início a janeiro de 2017, mantendo-se o restante clausulado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Adji Mame Maty Diokhane – Proposta de atribuição de suplemento alimentar - Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da atribuição de subsídios, no âmbito da Ação Social Escolar ao 1º ciclo do
ensino básico, a professora da turma do 1º B vem solicitar suplemento alimentar para a
aluna Adji Mame Maty Diokhane, que frequenta o 1º ano de escolaridade na Escola EB1
de Vila Pouca de Aguiar e é subsidiada pelo escalão A. --------------------------------------------O agregado familiar é composto por casal e quatro filhos, provenientes do Senegal e encontra-se na situação de asilo. A sua situação económica apresenta algumas fragilidades,
pois os rendimentos mensais provêm exclusivamente de um apoio para alojamento e alimentação, conforme o estipulado no n.º 1 do artigo 51.° da Lei n.º 27/2008 de 30 de Junho
"Aos requerentes de asilo ou de proteção subsidiária em situação de carência económica e
social e aos membros da sua família é concedido apoia social para alojamento e alimentação, nos termos da legislação em vigor". -----------------------------------------------------------Neste sentido, e como forma de colmatar algumas carências alimentares a que esta criança
possa ainda estar sujeita e, tratando-se de uma aluna subsidiada pelo escalão A, é presente
uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, no sentido de ser atribuído
suplemento alimentar (refeições ligeiras em bufetes escolares), em cumprimento com os nºs
1, 2 e 5 do artigo 32.°, do Capitulo IV, do Regulamento Social do Município, conjugado
com o Decreto-Lei n.º 55/2009 de 02 de março e com o despacho n.º 8452-A/2015, de 31
de julho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Maria Cândida do Paço – Proposta de atribuição verba para beneficiação de habitação – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------------A Informação Social prestada pelo Gabinete de Ação Social e respetivo orçamento facultado
pela Técnica da Divisão de Urbanismo. -------------------------------------------------------------------Assim, ao abrigo da alínea v), do n° 1 do artigo 33, da Lei n° 75/2013 de 12 de Setembro, é
presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de
ser atribuído um subsídio no montante de 1.065,25€ (mil e sessenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido de IVA incluído à taxa legal em vigor, para aplicar na habitação do
agregado familiar da Senhora Maria Cândida do Paço, sita em Barbadões de Baixo, Freguesia de
Vreia de Bornes, conforme documentação em anexo. ---------------------------------------------------
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-------- Os Senhores Vereadores, José Carlos Saraiva Rendeiro, Manuel Fernandes Chaves e
Maria João Mendes da Santa Fernandes afirmaram, que deveriam os serviços técnicos da Câmara Municipal, aferir da necessidade da execução da instalação elétrica do edifício em causa e,
em caso afirmativo, comparticipado também. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CULTURA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE – Escola Municipal de Teatro “Tia Micas” – Proposta de fixação
de mensalidade - Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara e a Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar, no âmbito do projeto cultural perspetivado para o concelho de Vila Pouca de Aguiar aprovaram, em reunião ordinária
de 28.05.2015 e sessão ordinária de 23.06.2015, respetivamente, o Regulamento da Escola
de Teatro "Tia Micas". ------------------------------------------------------------------------------------ No citado Regulamento encontra-se previsto que: "No ato de inscrição haverá lugar ao pagamento de uma mensalidade a fixar anualmente pela Câmara Municipal. A mensalidade deverá ser paga
até ao dia oito do mês a que disser respeito na Tesouraria da Câmara Municipal. No caso de um agregado
familiar inscrever mais de um elemento, haverá lugar a uma redução de 20% na mensalidade dos demais
além do primeiro."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Importa, pois fixar o quantitativo do montante a pagar pelos alunos, de molde a promover a responsabilidade dos mesmos perante o projeto e, consequentemente, estimular a
respetiva assiduidade nos ensaios do grupo. ---------------------------------------------------------Em coerência com as razões enunciadas no exercício da competência prevista na alínea u),
do n.º 1, do artigo 33.° do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, é presente uma
proposta do Senhor Vereador, Duarte Marques, que se anexa, no sentido de ser deliberado
fixar a mensalidade a pagar pelos alunos da Escola Municipal de Teatro "Tia Micas" em
€5,00 (cinco euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram dez horas e cinquenta e dois minutos, da qual se lavrou a presente
ata, que foi aprovada em minuta e vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- E eu, Mónica Raquel de Matos Martins Calheiros, Chefe da Divisão Administrativa
e Jurídica e Secretária da Câmara Municipal, a redigi e subscrevi. ----------------------------------
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O Presidente: __________________________________.

O Secretário: __________________________________.

