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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2016

-------- Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, reuniu na Sede
da União das Freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros, 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, ANA RITA FERREIRA DIAS BASTOS, MANUEL FERNANDES CHAVES, ANTÓNIO MANUEL PARENTE CORREIA VASCONCELOS, MARIA JOÃO
MENDES DA SANTA FERNANDES e DUARTE GOMES MARQUES, 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. ---------------------------- Faltou o Senhor Vereador, José Carlos Saraiva Rendeiro, por motivo justificado,
tendo a justificação sido aceite pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Verificado o cumprimento das formalidades legais, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou aberta a reunião eram dez horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da reunião ordinária de 14 de abril de 2016 - Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada, para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDÊNCIA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - AECORGO – Associação Empresarial do Corgo – Relatório de
Gestão e da Direção – Plano de Atividades e Orçamento para 2016 – Tomar conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal, deu conhecimento a toda a Vereação do Relatório de Gestão e da Direção e Plano de Atividades e Orçamento para 2016 da empresa em
epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Foi tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO TRÊS - Eólica Serra das Alturas, SA e Eólica de Montenegrelo, SA – Prestação de Contas de 2015 – Tomar conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal, deu conhecimento a toda a vereação das prestações de contas de 2015 das empresas em epígrafe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Foi tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO/APOIO ÀS FREGUESIAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Conselho Diretivo dos Baldios da Aldeia da Freixeda – Proposta de protocolo de cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que o Conselho Diretivo dos Baldios da Aldeia da Freixeda manifestou vontade em colaborar com o Município para realização da obra de demolição de edifícios para
alargamento da Travessa das Eiras, na referida localidade. -----------------------------------------Considerando a necessidade de melhorar as condições de vida às suas populações através da
execução de infraestruturas básicas, há muito reivindicadas pela população devido à sua
demonstrada necessidade. --------------------------------------------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar e do Conselho Diretivo dos Baldios da
Aldeia da Freixeda, proceder ao alargamento da Travessa das Eiras, para uma melhor circulação automóvel no referido local. ----------------------------------------------------------------------Com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições conferidas pelo artigo 23°,
n.º 2, alínea a) 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 aprovada a celebração do
protocolo em anexo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Conselho Diretivo dos Baldios das Povoações de Telões, Pontido e Castelo – Proposta de Comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que o Conselho Diretivo dos Baldios das Povoações de Telões, Pontido e
Castelo solicitou apoio financeiro para conclusão da obra de construção de um muro de
suporte no Lugar do Alto da Bouça na localidade e Freguesia de Telões. -----------------------Considerando a necessidade de melhorar as condições de vida às suas populações através da
execução de infraestruturas básicas, há muito reivindicadas pela população devido à sua
demonstrada necessidade. --------------------------------------------------------------------------------Pretende o Município de Vila Pouca de Aguiar, como é de sua competência, dar contributos
no apoio a projetos de interesse municipal; -----------------------------------------------------------Com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições conferidas pelo artigo 23°,

Livro______
Folha______
Pres.___________
Secr.___________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR
CÂMARA MUNICIPAL
ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2016

n.º 2, alínea a) 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 concedido um apoio financeiro ao Conselho Diretivo dos Baldios das Povoações de Telões, Pontido e Castelo no
valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), para conclusão da obra de construção de um muro de
suporte no Lugar do Alto da Bouça, na localidade de Telões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO SEIS - Posto da Guarda Nacional Republicana de Vila Pouca de Aguiar –
Substituição da Cobertura – Proposta de doação de material – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- O Posto da Guarda Nacional Republicana em Vila Pouca de Aguiar completou no ano de
2015 os seus 25 anos de existência. ---------------------------------------------------------------------- O referido posto tem uma cobertura em fibrocimento, acusando atualmente um acentuado desgaste, motivo pelo qual se registam inúmeras infiltrações. ---------------------------------- Face aos mencionados constrangimentos foi solicitada ao Município uma comparticipação
de material para a substituição da aludida cobertura. ------------------------------------------------Em coerência com as razões enunciadas no exercício da competência prevista na alínea o),
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 doado à
GNR o material necessário, nomeadamente placas de Painel Sandwich num total de 684
m2, para a cobertura do edifício. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO SETE - Tiago Lopes dos Santos – Atribuição de subsídio no âmbito da
Ação Social Escolar – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após análise efetuada a um novo processo de candidatura a subsídio escolar do Agrupamento Escolar de Vila Pouca de Aguiar, em conformidade com os n.ºs 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, é presente
uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no sentido de atribuição
do subsídio inserido no Escalão A ao Aluno Tiago Lopes dos Santos que frequenta o Jardim de Infância de Campo de Jales. ---------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CULTURA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO OITO - AOURO – Associação para o Desenvolvimento Integrado das Terras de Jales – 2º Simpósio Internacional de Arqueologia Virtual – Proposta de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar, no âmbito da valorização do Complexo Mineiro de
Tresminas, assinou com a Direção Regional de Agricultura e Agência Portuguesa de Ambiente um conjunto de compromissos, que visam obedecer a um conjunto de princípios orientadores que enquadrem os investimentos a realizar numa perspetiva de eficácia e continuidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal pretende, assim, promover iniciativas e apoiar projetos que visem a
valorização patrimonial e turística do referido Complexo, monumento este que se encontra
já classificado como Imóvel de Interesse Público, tratando-se de um dos mais importantes e
bem conservados exemplos de um território mineiro romano existente em território nacional; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Castelo dos Mouros - povoado fortificado pré-romano localizado nas imediações da aldeia de Cidadelha de Jales, freguesia de Alfarela de Jales, revelou-se central e com uma ligação inegável à exploração mineira romana de ouro levada a cabo em Tresminas e Jales, tendo já merecido apontamentos por diversos investigadores; ------------------------------------Este sítio arqueológico, revela-se, assim, intrinsecamente ligado ao Complexo Mineiro de
Tresminas, possuindo, desta forma, um grande valor histórico e arqueológico, que, a par de
outros monumentos, o Município pretende promover e valorizar; -------------------------------As estruturas que compõem o Castelo dos Mouros possuem características muito específicas de um período histórico sobre o qual existe ainda pouca informação; ----------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------A AOURO - Associação para o Desenvolvimento Integrado das Terras de Jales é uma instituição, sem fins lucrativos, que promove o desenvolvimento local das freguesias de Alfarela
de Jales, Tresminas e Vreia de Jales, através da promoção do bem-estar social e material das
populações e do desenvolvimento das suas competências cívicas, profissionais, humanas e
sociais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------A referida Associação apresentou um projeto "2.° Simpósio Internacional de Arqueologia
Virtual", o qual pretende promover a valorização turística do Castelo dos Mouros, bem
como do Complexo Mineiro de Tresminas, fomentando o desenvolvimento de estudos e
investigações, de forma inovadora, sem o recurso a métodos intrusivos; -----------------------A Arqueologia Virtual, e as metodologias e técnicas que se lhe associam, permitirá ainda
abrir portas a futuras campanhas de escavação ou prospeção, com vista à produção de con-
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teúdo gráfico e textual que possibilite uma interpretação deste sítio arqueológico, e que possa subsidiar ações futuras de valorização; -------------------------------------------------------------Para promoção deste Simpósio Internacional de Arqueologia Virtual, a AOURO solicita um
apoio financeiro do Município, com vista a suportar as despesas inerentes à organização do
evento, bem como a ações de preparação do referido castro. -------------------------------------Pelo exposto, e nos termos da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.° da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, compete à Câmara Municipal "Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa,
desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças"; ----------------------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, no sentido de
ser concedido um apoio financeiro no valor de 9.982,80€ (nove mil novecentos e oitenta e
dois euros e oitenta cêntimos) à AOURO, por forma a comparticipar as despesas relativas à
promoção do 2.° Simpósio Internacional de Arqueologia Virtual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do público: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o Senhor Vereador, Manuel Chaves, pretendendo saber em que
circunstâncias é possível aos munícipes beneficiarem da doação de planta de cebolo, uma
vez que foi abordado na rua e não tinha conhecimento desta iniciativa. --------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara referiu tratar-se de uma parceria entre a cooperativa
agrícola, as juntas de freguesia e a câmara municipal, no sentido da promoção da produção
local de cebolas, a fim de as mesmas serem vendidas na Feira Anual das Cebolas. Mais
referiu que a iniciativa decorreu da constatação que no mencionado certame eram
praticamente inexistentes os produtores oriundos do concelho. ------------------------------------------ Interveio o munícipe, Senhor Daniel Chaves, de Soutelo de Matos, louvando o Senhor Presidente da Câmara Municipal pela iniciativa da oferta de planta de cebolo, que
entende beneficiar os produtores locais. Mais referiu serem necessárias obras na localidade
de Soutelo de Matos, designadamente proceder ao corte de água na Rua Ribeiro de Além,
uma vez que se têm verificado situações de cheias. Referiu igualmente a existência de
alguns problemas resultantes da execução das obras de saneamento na localidade, que é
necessário corrigir, designadamente a existência de um muro que foi danificado e ameaça
ruir. O mesmo munícipe interrogou ainda o Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre
a possibilidade da Câmara Municipal poder dar algum apoio no alargamento de caminhos
rurais, ao que o Senhor Presidente da Câmara respondeu positivamente, aventado a
hipótese de protocolar a matéria com conselhos diretivos de baldios, o que já sucedeu
noutras localidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente, o referido munícipe propôs-se a acolher, na sua exploração agrícola e
pecuária, jovens dos programas de ocupação de tempos livres, considerando que tal lhes
poderia despertar o gosto pela agricultura. -------------------------------------------------------------
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-------- Interveio o munícipe, Senhor Raúl Costa de, de Soutelo de Matos congratulando-se
com as ações dinamizadoras do concelho por parte da Câmara Municipal. Mencionou o
facto da execução das obras de saneamento em Soutelo de Matos, as quais terminaram há
aproximadamente dois anos, terem provocado vários danos, mostrando-se vários terrenos
degradados e caminhos públicos que ficaram inutilizados. Referiu ainda que, na localidade
de Cabanes, o polidesportivo se encontra iluminado durante a noite, levando ao dispêndio
de energia e ao prejuízo do meio ambiente. A este propósito interveio a Senhora
Presidente da Junta da União das Freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros,
responsabilizando os utentes do polidesportivo por essa situação, atendendo a que após
utilizarem o equipamento, não têm o cuidado de desligar a iluminação do mesmo. ------------------- O munícipe aludiu ainda à situação da Escola Primária de Soutelo de Matos que se
encontra muito degradada, por não estar a ser utilizada, considerando ser necessário dar-lhe
alguma utilidade. Situação análoga à das casas florestais existentes no concelho. O Senhor
Presidente da Câmara mencionou a possibilidade da cedência da citada Escola, através de
protocolos, desde que seja para benefício de toda a população, já se tendo tal verificado
noutras localidades. No que se reporta às casas florestais o Senhor Presidente da Câmara
declarou tratar-se de situação alheia ao Município, por estar fora das respetivas
competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi ainda referido que o regadio existente na localidade se encontra danificado, o
que sucedeu como consequência da chuva intensa que se fez sentir e que causou cheias,
sendo necessária a sua reparação urgente, uma vez que a época de regadio se inicia em maio
ou junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente referiu-se à época de incêndios que se aproxima, interrogando o Senhor
Presidente da Câmara Municipal sobre a possibilidade de ações preventiva. Sobre este assunto, interveio o Senhor Vereador do pelouro, Duarte Marques, mencionando que a
competência na defesa das florestas contra incêndios se encontra repartida por várias entidades, devendo, todavia, os proprietários dos terrenos proceder à respetiva limpeza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram dez horas e cinquenta e cinco 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. --------------------------------O Presidente: __________________________________.

O Secretário: __________________________________.

