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MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR
CÂMARA MUNICIPAL
ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE AGOSTO DE 2016

-------- Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezasseis, reuniu na
Sede da Junta de Freguesia de Vreia de Jales, 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, MARIA JOÃO MENDES DA SANTA FERNANDES e DUARTE GOMES
MARQUES, respetivamente, Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vila Pouca
de Aguiar e eu, ANTÓNIO JOAQUIM BARREIRO LAMEIRAS, Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento, em substituição da Secretária da Câmara Municipal. ------------------ Os Senhores Vereadores, José Carlos Saraiva Rendeiro e António Manuel Parente
Correia Vasconcelos, Faltaram à reunião por motivos justificados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 11 de agosto de 2016 - Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada, para apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/PLANEAMENTO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Quiosque da Praça Luís de Camões – Proposta de adjudicação da
cedência de exploração – Aprovação de minuta do contrato – Delegação no Presidente da Câmara para a outorga do contrato - Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a deliberação da Câmara Municipal de 28 de julho do corrente, sobre a abertura
de procedimento para a cedência de exploração do Quiosque sito na Praça Luís de Camões. ---Considerando que foram apresentadas três propostas conforme relatório preliminar. -------------Considerando o critério de adjudicação indicado no artigo XII do programa de procedimento, a
adjudicação será efetuada segundo o critério da proposta de preço mais elevada. ------------------Considerando que decorrido o prazo de audiência prévia não foram apresentadas quaisquer
reclamações foi elaborado o relatório final anexo. --------------------------------------------------------Por conseguinte e em conformidade com o exposto no artigo XV do Programa de Concurso, é
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presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no sentido de ser
deliberado sobre: -----------------------------------------------------------------------------------------------1) Adjudicação da cedência de exploração do Quiosque da Praça Luis de Camões nos termos da
conclusão do Relatório Final, à concorrente Maria Helena da Cruz Moreira. -----------------------2) Aprovação da minuta do contrato de cedência; --------------------------------------------------------3) Delegação no Presidente da Câmara Municipal a notificação da adjudicação e pedidos de
documentos de habilitação e outorga do contrato em representação do Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/EDUCAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Município de Vila Pouca de Aguiar/Agrupamento de Escolas de
Vila Pouca de Aguiar Sul/Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar Sul – Proposta de protocolo de
colaboração – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com vista à formalização das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2016/2017, junto do Ministério de Educação e Ciência, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido
de ser aprovado um protocolo de colaboração a efetuar entre a Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar, o Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar Sul e a Associação de
Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar Sul,
que se anexa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores, Manuel Fernandes Chaves e Maria João Mendes da Santa Fernandes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Proposta de Isenção/Redução de Passes Escolares – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com a informação prestada pela Técnica do Gabinete de Ação Social, relativa a
pedidos de isenção/redução de passes escolares e ao abrigo da alínea hh) do nº 1 do artigo
33, da Lei n° 75/2013 de 12 de Setembro, é presente uma proposta da Senhora Vereadora,
Ana Rita Dias, que se anexa, no sentido de ser concedido o apoio mencionado no documento anexo, em cumprimento com o artigo 32° e 33°, do Capitulo IV, do Regulamento
Social do Município de Vila Pouca de Aguiar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social
Escolar – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após análise efetuada aos processos de candidatura a subsídio escolar do Agrupamento
Escolar de Vila Pouca de Aguiar, que se anexam, em conformidade 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, é
presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de atribuição dos seguintes subsídios, conforme documentos em anexo (ficha de candidatura e comprovativo do escalão do abono de família): -------------------------------------------Jardim de Infância Vila Pouca de Aguiar: -------------------------------------------------------------- Andreia Beatriz Alves Pereira - Vila Pouca de Aguiar - Escalão B. ------------------------------ Tiago Rafael Rodrigues Vilela - Vila Pouca de Aguiar - Escalão B. ------------------------------ Inês Salgado Pereira - Vila do Conde - Escalão B. -------------------------------------------------Jardim de Infância de Soutelo de Aguiar: --------------------------------------------------------------- Artur Tamiri Machado Bakker – Escalão B. -------------------------------------------------------1.° Ciclo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Núria Araújo Carty - 3º ano em Vila Pouca de Aguiar - Escalão A. ----------------------------- Ana Sofia Gomes Matos - 4.° ano em Pedras Salgadas - Escalão B. ----------------------------- Inti Celeste Machado Bakker - 2º ano em Vila Pouca de Aguiar – Escalão B. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO SEIS - Luís Augusto Lopes Rodrigues – Proposta de atribuição de verba
para realização de obras de recuperação de habitação – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------No dia onze de agosto do presente ano deflagrou um incêndio numa habitação de um agregado familiar residente na mesma, na aldeia de Cabanes, União das Freguesias de Pensalvos
e Parada de Monteiros. -----------------------------------------------------------------------------------A habitação afetada pelo referido incêndio ficou parcialmente destruída, bem como os bens
pertences ao agregado familiar. --------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- O agregado familiar é composto por quatro pessoas, em que só um elemento aufere de
um vencimento equivalente ao salário mínimo nacional. -------------------------------------------- A situação económica traduz-se num rendimento per capita mensal de cento e seis euros. --- Se trata de uma família alargada, que não têm outros bens ou posses. -------------------------- O incêndio destruiu grande parte da habitação, ficando apenas as paredes exteriores em
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pedra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O incêndio destruiu também praticamente todos os bens do agregado familiar, nomeadamente eletrodomésticos, roupa, calçado e bens pessoais. -------------------------------------------- Depois de realizada uma avaliação socio económica ao agregado familiar, pelos serviços da
ação social da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, em que se constatou que, atualmente o agregado não possui meios nem condições financeiras para a realização das obras
de recuperação da habitação. ----------------------------------------------------------------------------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 Vereador, Duarte Marques, que se anexa, no sentido de ser
atribuído um subsídio no montante de 5.000,00€ (cinco mil euros), com IVA incluído à taxa
legal em vigor, para aplicar na habitação do agregado familiar do Senhor Luís Augusto Lopes Rodrigues, sita em Cabanes, União de Freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros,
conforme documentação em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/DESPORTO E ASSOCIATIVISMO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO SETE - Associação de Deficientes Aguiarenses – Denúncia de protocolo
de colaboração – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente pedido da Direção da ADA Associação de Deficientes Aguiarenses, de denúncia
do protocolo de colaboração datado de 10 de agosto de 2009, celebrado no âmbito da cedência de uma viatura ligeira de passageiros de nove lugares a favor da ADA, para prover as
necessidades inclusivas, inerentes à dinamização do seu plano de atividades, cumulativamente à realização de circuitos de transporte escolar e outros. O pedido anexo, deve-se a um
vazio diretivo existente naquela associação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do Público: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Roberto Gonçalves para expor que na aldeia de Barrela de Jales
cujo sistema de drenagem de águas residuais entrou recentemente em funcionamento existem várias casas que não foram contempladas pela rede de saneamento por “alegadamente”
falta de quota, sendo importante averiguar a possível resolução. ------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara informou que o Município teria de efetuar uma
exposição escrita ao Município para que os serviços técnicos avaliem a situação em concreto e possam assim dar conta da(s) possível(eis) solução(ões) a adotar. ----------------------------
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-------- Foi ainda dado conta de que o edifício da ex-escola primária da citada aldeia, cedido
ao Conselho Diretivo de Baldio se encontra degradado e que seria importante dar-lhe um
fim mais nobre e digno, como por exemplo, uma casa mortuária, assim como o arranjo da
“Fonte do Sapo”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente expôs que o Município será sempre parceiro na solução que
possa ser indicado pelo povo. E se a vontade for a construção de uma casa mortuária, cuja
gestão não cabe ao Município, mas sim à Fábrica da Igreja, ao Conselho Diretivo ou até à
Junta de Freguesia, o Município não deixará de comparticipar a obra em apreço. Quanto à
“Fonte do Sapo” a intervenção caberá à Junta de Freguesia, sendo que o Sr. Norberto Pires, Presidente da Junta tomou conta do pedido. ------------------------------------------------------------ Interveio ainda um Munícipe da aldeia de Raiz do Monte, para solicitar a pavimentação de um caminho público de acesso à sua habitação, nas imediações do campo de futebol e que também permite o acesso ao depósito de água. -------------------------------------------------- Foi esclarecido pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia que não se trata de um
intervenção prioritária, mas que conforme esclarecimento também prestado pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal não deixará de ser considerado em futuras planos de investimento na freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------ Uma Munícipe da aldeia de Quintão de Jales solicitou a “revisão” do sistema de
abertura e fecho de comportas do sistema de regadio, pois as atuais tampas são extremamente pesadas e dificultam a tarefa sobretudo a pessoas idosas. O Senhor Presidente da
Junta de Freguesia esclareceu que a colocação daquele tipo de tampas se destina a permitir
a circulação de viaturas sobre as mesmas, sem ameaçar a sua ruina. -------------------------------------- Pela mesma Munícipe foi solicitada a pavimentação da “Rua do Vale”, pois já há
vários anos que esta obra vem sendo reivindicada. Foi esclarecido pelo Senhor Presidente
da Junta de Freguesia que não se trata de um intervenção prioritária, mas que conforme
esclarecimento também prestado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal não deixará
de ser considerado em futuras planos de investimento na freguesia, tanto mais que existe
um levantamento exaustivo de todas as intervenções a realizar no concelho, mas que devido ao elevado montante de investimento, terão de ser realizadas faseadamente. ----------------------- Pelo Senhor Vereador, Manuel Chaves, foi solicitado ao Senhor Presidente qual o
ponto de situação da concessão da exploração mineira em Campo de Jales. O Senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara tem acompanhada a situação muito de perto,
pois desde o momento da falência da anterior concessionária, que tem sido enveredados
esforços junto do Governo para que este abra novo concurso para a atribuição da concessão, pois existem empresas interessadas em concorrer, tanto mais que o preço do ouro está
em alta. Foi ainda dado conta de que a Câmara Municipal em parceria com a Junta de Freguesia, estão a preparar uma intervenção nas Minas de Jales, para a instalação de um Centro
Interpretativo em forma de galeria, para criar um ponto de atração no Planalto, dinamizando o turismo naquela região do concelho, complementando o investimento já realizado em
Tresminas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- O Senhor Vereador Manuel Chaves solicitou ainda o ponto de situação da lixeira a
céu aberto em Campo de Jales. O assunto já havia sido discutido em reunião de Câmara há
cerca de um ano e ao que parece ainda não se encontra resolvido. Foi esclarecido pelo Senhor Norberto Pires, Presidente da Junta de Freguesia de Vreia de Jales, que o assunto não
se encontra resolvido, aguardando-se a colocação de contentores pelo Município, que se
espera venha a resolver o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram onze horas e três 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, António Joaquim Barreiro Lameiras, Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento, em substituição da Secretária da Câmara Municipal, a redigi e subscrevi. ----------

O Presidente: __________________________________.

O Secretário: __________________________________.

