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-------- Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, reuniu no salão
nobre dos Paços do Município, 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, JOSÉ MANUEL MOREIRA NUNES MATIAS, LUÍS FILIPE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, ARLINDO DE SOUSA
RIBEIRO, MARIA JOÃO MENDES DA SANTA FERNANDES e MANUEL FERNANDES CHAVES, 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 nove horas e trinta e cinco minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da Reunião Ordinária de 17 de maio de 2018 – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada, para apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/RECURSOS HUMANOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS – Alteração dos Mapas de Pessoal CTTC – Tempo Determinado –
Termo Resolutivo Certo – Proposta de alteração - Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A dinâmica das comunidades locais, bem como das sociedades, numa perspetiva mais
abrangente, são os motores impulsionadores das organizações públicas e privadas na procura de soluções racionais, através da aplicação dos mais interessantes instrumentos legais
de gestão.
---------------------------------------------------------------------------------------------Um desses instrumentos, é sem dúvida o Mapa de Pessoal, que obriga a uma gestão criteriosa dos recursos humanos disponíveis, com vista à satisfação das necessidades das comunidades, nas quais essas organizações se inserem e para quem trabalham. -----------------------
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Não há contudo fórmulas universais de gestão de recursos humanos, daí que nos termos
das disposições legais em vigor sobre o assunto, o mapa de pessoal, assuma um caráter
dinâmico, mediante a possibilidade de alteração sempre que se revele necessário, por forma
a dar resposta célere e eficaz, aos problemas com que nos confrontamos diariamente e às
solicitações e expectativas dos munícipes. ------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
no sentido de se proceder à alteração ao mapa de pessoal do município para o ano de 2018,
aprovado por deliberação da Assembleia Municipal em sua sessão de 19 de dezembro de
2017, sob proposta da Câmara Municipal aprovada em sua reunião de 07 de dezembro de
2017, dos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado - termo resolutivo certo, sendo criados 13 (treze) lugares na categoria de Assistente
Operacional da carreira de Assistente Operacional. ------------------------------------------------Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos anteriormente sugeridos, e por
força do disposto nos n°s° 4 e 5 do artigo 29° do anexo a que se refere o artigo 2° da Lei
35/2014 de 20 de junho (LTFP), na sua redação atual, deverá a mesma ser submetida à
discussão e votação da Assembleia Municipal, para ulterior aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Gerência do ano de 2017 – Contas Consolidadas – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estabelece a Lei n° 73/2013, de 3 de setembro, no seu artigo 76°, n° 2 que "os documentos de prestação de contas consolidadas são elaborados e aprovados pelos órgãos executivos de modo a serem submetidos à apreciação dos órgãos deliberativos durante a sessão
ordinária do mês de junho do ano seguinte àquela a que respeitam." ---------------------------No ponto 3° do mesmo artigo é referido que os documentos de prestação de contas são
remetidos ao órgão deliberativo para apreciação juntamente com a certificação legal de
contas e o parecer sobre as mesmas apresentados pelo revisor oficial de contas, cuja emissão está prevista no artigo 77º, n° 2 alínea e) do citado diploma. --------------------------------Neste âmbito foi preparado o documento anexo, com as contas consolidadas do Município
de Vila Pouca de Aguiar relativas à gerência 2017 sobre as quais o Revisor Oficial de Contas emitiu o seu parecer, que também se anexa. -----------------------------------------------------Assim e face ao exposto remete-se para aprovação da Câmara Municipal o relatório de contas consolidado da gerência de 2017, que deverá, se assim for aprovado, ser submetido para
apreciação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------
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DELIBERADO: Aprovada por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores, José Manuel Moreira Nunes Matias, Maria João Mendes da Santa Fernandes e
Manuel Fernandes Chaves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO/CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Fornecimento de Energia Elétrica para as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e Iluminação Pública – Proposta de adjudicação –
Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação tomada em 8 de março de 2018 pelo executivo municipal, foi constituído
nos termos do artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, um agrupamento de entidades adjudicantes, agregando os
Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de
Aguiar e a AMAT - Associação de Municípios do Alto Tâmega, com vista ao procedimento
de formação de um contrato de Fornecimento de Energia Elétrica para as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e Iluminação Pública, tendo a AMAT - Associação de
Municípios do Alto Tâmega sido nomeada como sua mandatária, na qual foram delegadas
as competências necessárias para promover e praticar todos os atos e procedimentos necessários com vista ao lançamento do concurso – nomeadamente a elaboração das peças concursais e publicação de anúncio – prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados,
corrigir os erros e colmatar as omissões apontadas ao caderno de encargos, receber e analisar as propostas. -------------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação da Assembleia Municipal de 30 de abril de 2018, foi aprovada a assunção
de compromissos plurianuais no âmbito do contrato a celebrar para o Fornecimento de
Energia Elétrica para as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e Iluminação Pública dos Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e AMAT – Associação de Municípios do Alto Tâmega.
Por deliberação da Câmara Municipal de 22 de março de 2018 foi aprovada a abertura do
procedimento pré-contratual, nomeadamente, a abertura de um Concurso Público com
Publicidade Internacional previsto na alínea c), do n.º 1, e e), do n.º 2, ambos do artigo 16º,
e alínea a), do n.º 1, do artigo 20º e artigos 130º e 131º, todos do CCP para a aquisição dos
serviços em causa, foram também aprovadas as peças concursais (Programa de Concurso,
Caderno de Encargos e minuta do anúncio), bem como a publicação do Concurso Público
no Diário da República, no Jornal Oficial da União Europeia e ainda na Plataforma Eletrónica de contratação pública utilizada pela Associação de Municípios do Alto Tâmega.
Aos 11 dias do mês de junho de 2018 foi elaborado o relatório final de análise das propostas, tendo sido de seguida realizada a audiência prévia dos concorrentes. Terminado esse
prazo foi elaborado pelo júri o relatório final do procedimento “Fornecimento de Energia
Elétrica para as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e Iluminação Pública dos
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Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de
Aguiar e AMAT – Associação de Municípios do Alto Tâmega” para um prazo de 24 meses,
o qual propõe, de acordo com o critério de adjudicação da proposta economicamente mais
vantajosa, na modalidade do preço global, enquanto único aspeto de execução do contrato
a celebrar, nos termos do disposto no artigo 22.º do Programa de Concurso. Nos termos
do relatório final apresenta-se a seguinte ordenação das propostas admitidas a concurso:

Ordenação
1º
2º

Concorrente

Valor global COM
a componente de
acesso às redes
(Agrupamento)

Valor contrato
Vila Pouca de Aguiar

EDP Comercial, S.A.
9.271.222,01€
1.709,940,56€
Endesa Energia, S.A.
9.375.034,58€
1.726.630,40€
– Sucursal Portugal
3º
Iberdrola Clientes
9.617.020,61€
1.770.464,38€
Portugal, Unipessoal,
Lda.
(Nota: Valores sem IVA à taxa legal em vigor). -----------------------------------------------------Encontrando-se o procedimento na fase de adjudicação das propostas e nos termos previstos no n.º 3 do Artigo 39ª do CCP, nos concursos promovidos em modalidade de Agrupamentos de Entidades Adjudicantes, “as decisões de adjudicação devem ser tomadas conjuntamente
pelos órgãos competentes de todas as entidades adjudicantes que integram o agrupamento”. -----------------Assim e no uso da competência prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013 de 12 de Setembro, n.º 1 do artigo 76º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro e na alínea b) do nº 1 do artigo 18º do
Decreto-Lei n.º 197/199, de 8 de junho, é presente uma proposta do Senhor Presidente da
Câmara Municipal, no sentido de ser deliberado: ---------------------------------------------------1- A adjudicação do Fornecimento de Energia Elétrica para as instalações alimentadas em
AT, MT, BTE, BTN e Iluminação Pública dos Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre,
Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e AMAT – Associação de Municípios do
Alto Tâmega, à EDP COMERCIAL, S.A., por um prazo de 24 meses, nos termos
propostos no relatório final de análise das propostas. ----------------------------------------------2 – A Delegação no Presidente da Câmara Municipal a aprovação da minuta do contrato a
celebrar entre a EDP Comercial, S.A. e o Município de Vila Pouca de Aguiar. ---------------3 – A Delegação no Presidente da Câmara Municipal a assinatura do contrato em apreço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------
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DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/PLANEAMENTO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Elaboração dos planos de pormenor para as 14 UOPG definidas
no PDM de Vila Pouca de Aguiar – Proposta para prorrogação de prazo – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Em reunião de Câmara Municipal de 26 de junho de 2014, foi deliberado proceder à elaboração dos planos de pormenor para as 14 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão
(UOPG) identificadas e delimitadas na Planta de Ordenamento do PDM de Vila Pouca de
Aguiar, num prazo de 730 dias, deliberação publicada na 2ª Série do Diário da República,
n.º 84, de 30 de abril de 2015, Aviso n.º 4745/2015, conforme dispõe o Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT); --------------------------------------------------O procedimento iniciou com a elaboração de 7 dos 14 planos de pormenor, dos quais 3
estão concluídos e são eficazes e 4 estão em fase de elaboração, embora, em diferentes estados de desenvolvimento; ------------------------------------------------------------------------------Recentemente, deu-se início à elaboração de mais um plano de pormenor, que se encontra
na fase embrionária; --------------------------------------------------------------------------------------Deste modo, atendendo a que estão em curso alguns dos mencionados planos tornando-se
necessário prolongar o seu prazo para possibilitar a conclusão; ----------------------------------Assim, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 76.° do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14
de maio, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe Nascimento Teixeira, que se
anexa, no sentido de ser prorrogado o prazo para elaboração dos planos de pormenor, por
período igual ao previamente estabelecido (730 dias), com efeitos de 2 de maio de 2017 até
2 de maio de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/LICENCIAMENTO E VISTORIAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Partitura – Participações, Imóveis, Turismo e Atividades, Lda. –
Proposta de restituição/isenção de taxas urbanísticas – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------a) Através do requerimento ao qual foi atribuído o número 717/17 a sociedade Partitura Participações, Imóveis, Turismo e Atividades, Lda., solicitou, ao abrigo do preceituado no n.°2 do
art.° 26.° do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais em vigor para o
concelho de Vila Pouca de Aguiar, a isenção do pagamento das taxas urbanísticas referentes ao processo n.º 7/15. ---------------------------------------------------------------------------------
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b) O aludido processo tem por objeto o licenciamento de obras de alteração de um edifício
de habitação tradicional, sito no lugar de casais, em Souto, freguesia de Telões, adaptandoo a empreendimento turísticos, na tipologia de empreendimento de turismo no espaço rural, do grupo casa de campo; ----------------------------------------------------------------------------c) A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, diploma que aprova o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais define na alínea d) do n.º 2 do artigo 8 que os regulamentos que
contemplam as taxas das autarquias locais devem conter obrigatoriamente as isenções e a
sua fundamentação; --------------------------------------------------------------------------------------d) Nesta senda, o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais em vigor
para o concelho de Vila Pouca de Aguiar, contém dois normativos neste sentido, em concreto o artigo 25.° e 26.°; --------------------------------------------------------------------------------e) O artigo 25.° e o n.º 1 do artigo 26.° referem situações taxativas de isenção. Pelo que, em
situações de cumprimento dos requisitos taxativamente previstos, a isenção é concedida
por via do dispositivo regulamentar, após despacho que a confirme; ---------------------------f) Porém, qualquer outra situação inserida neste âmbito que pretenda beneficiar de uma
redução ou isenção e não cumpra taxativamente os requisitos definidos pelos referidos
artigos, poderá sempre formular o seu pedido nos termos definidos pelo n.º 2 do artigo
26.° do mesmo regulamento. Tal como sucede no caso concreto; -------------------------------g) Deste modo, determina o n.º 2 do artigo 26.° que "além das isenções ou reduções (..,) a Assembleia Municipal pode, por proposta da Camara Municipal, através de deliberação fundamentada, conceder
outras isenções totais ou parciais"; -------------------------------------------------------------------------------------------h) É, portanto, com base neste dispositivo regulamentar que a interessada formula o seu
pedido, requerendo a isenção do pagamento de taxas urbanísticas, fundamentando-o com
base nos seguintes argumentos: ------------------------------------------------------------------------"0 imóvel em questão está localizado na aldeia de Souto, uma aldeia característica da freguesia de Telões. -É um imóvel impar na aldeia e muito raro em toda a região pois trata-se de uma estrutura do tipo "casa
pátio, com capela privativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Tem por isso um valor arquitetónico-histórico muito relevante. --------------------------------------------------------Data do final do século XIX e exemplifica magnificamente a organização de uma atividade da economia
rural muito evoluída para a época. ------------------------------------------------------------------------------------------Estando o imóvel em ruínas, a sua reconstrução vai ao encontro do objetivo de recuperação do património
arquitetónico das aldeias do concelho e a isenção de taxas preenche a determinação do Município de Vila
Pouca de Aguiar de incentivo a estas ações de recuperação."------------------------------------------------------------i) Decorre ainda do disposto pelo n.º 2 do artigo 16.° que "a assembleia municipal pode, por
proposta da camara, através de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da respetiva despesa
fiscal, conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos próprios."; -------------j) Ora, as taxas indicadas ao abrigo do presente procedimento remontam ao valor de €
608,05 (seiscentos e oito euros e cinco cêntimos); --------------------------------------------------k) Este valor foi pago, no decorrer do procedimento, em 16 de março de 2017, tendo sido
registado pela guia n.°1738; ------------------------------------------------------------------------------
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1. O presente assunto já foi submetido a deliberação da Assembleia Municipal em 15 de
dezembro de 2017 que o aprovou por unanimidade, porém da proposta no constava o valor da respetiva despesa fiscal. --------------------------------------------------------------------------Assim, fazendo uso dos fundamentos expostos e nos termos do disposto pelo n.º 2 do
artigo 26.° com Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais conjugado
com o n.º 2 do artigo 16.° da citada Lei n.º 73/2013, de 03 de março, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe Nascimento Teixeira, que se anexa, que se anexa, no sentido de ser deliberado o posteriormente submetido à Assembleia Municipal para deliberação/retificação por forma a isentar e restituir o valor de € 608,05 (seiscentos e oito euros e
cinco cêntimos) relativo às taxas urbanísticas pagas no âmbito do processo de licenciamento de obras de alteração do edifício supra identificado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/RECURSOS NATURAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - AIGRA – Associação dos Industriais do Granito – Proposta de
comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A AIGRA - Associação dos Industriais do Granito é uma associação sedeada no concelho
de Vila Pouca de Aguiar, procurando representar os industriais com interesse no setor das
pedras naturais, ao nível de exploração e transformação. ------------------------------------------A Associação dos Industriais do Granito (AIGRA) tem por objetivo dinamizar e promover
o granito, a nível nacional e internacional, e prestar apoio técnico aos seus associados. -----As funções e papel da AIGRA para o setor do granito no Concelho de Vila Pouca de Aguiar passam por: promoção do granito; empreendimento de esforços para obter respostas
para as necessidades dos Associados; diligencias e apoio técnico específico aos associados;
incentivo à qualificação e formação; sensibilização dos mais novos para a importância do
setor na região; reforço e contribuição para o desenvolvimento económico do setor; promoção da atuação comercial conjunta dos associados no mercado; e promoção e alargamento territorial de atuação da AIGRA. --------------------------------------------------------------Recentemente foram eleitos os novos corpos sociais da associação, os quais pretendem
representar e defender todos os industriais com interesse nos recursos naturais e promover
as condições adequadas ao crescimento sustentável do setor. ------------------------------------A associação considerando os constrangimentos financeiros para o ano de 2018, solicitou
um apoio financeiro para a execução e operacionalização das atividades previstas, conforme
consta da comunicação anexa. --------------------------------------------------------------------------Assim, nos termos da alínea o) do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido
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de ser atribuída uma comparticipação financeira no valor de € 10.000 € (dez mil euros) à
AIGRA - Associação dos Industriais do Granito, com o seguinte plano de pagamentos: ---5 500€ (cinco mil e quinhentos euros) no mês de junho; 750€ (setecentos e cinquenta euros) nos meses de julho a dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/AGRICULTURA E VETERINÁRIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - ANCABRA – Associação Nacional de Cabra Bravia – Proposta de
comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- Pretende a ANCABRA - Associação Nacional de Cabra Bravia, em conjunto com o
Conselho Diretivo dos Baldios de Cevivas, à semelhança do corrido em 2017, realizar no
mês de Julho de 2018, um evento dedicado à Cabra Bravia, em Cevivas, Freguesia de
Tresminas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Dentro do evento, para além de outras atividades agropecuárias, destaca-se o concurso
Nacional de Cabra Bravia com o objetivo de valorizar esta raça autóctone, promovendo à
valorização das suas características estéticas e morfológicas. --------------------------------------- Os concursos pecuários são atividades de grande interesse social e eventos de valorização
e promoção desta raça autóctone "Cabra Bravia". --------------------------------------------------- Estes certames têm ainda na atualidade uma popularidade que os tornam urna das maiores manifestações socioculturais da região "Raça de Cabra Bravia". ------------------------------ No âmbito da política municipal de apoio ao desenvolvimento rural, da agricultura e da
pecuária, importa apoiar as atividades que propulsionem o desenvolvimento e valorização
das espécies próprias e endógenas do concelho. ----------------------------------------------------Em face do exposto e nos termos da alínea u) do artigo 33° da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, é presente uma proposta do
Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser atribuída uma
comparticipação financeira de € 1 700,00 (mil e setecentos euros) à ANCABRA - Associação Nacional de Cabra Bravia para organização do concurso pecuário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/DESENVOLVIMENTO SOCIAL: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Regulamento Municipal de Frequência e Funcionamento das
Atividades de Animação e Apoio à Família nos Jardins-de-Infância da Rede Pública
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do Concelho de Vila Pouca de Aguiar – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------• Se torna cada vez mais necessário adaptar os tempos de permanência das crianças às necessidades das famílias e simultaneamente garantir que os tempos de permanência na escola
sejam pedagógicos e complementares das aprendizagens associadas à aquisição de competências básicas durante todo o ano letivo; ------------------------------------------------------------• A realidade socioeconómica em que as famílias se encontram na atualidade, em que ambos os progenitores se encontram a trabalhar fora de casa, acarreta algumas dificuldades
relativamente ao apoio a dar aos filhos; ---------------------------------------------------------------• Neste contexto, mostra-se indispensável assegurar com qualidade as interrupções letivas;
• Estas matérias devem ficar devidamente clarificadas e regulamentadas; ----------------------• No âmbito do poder regulamentar próprio conferido às autarquias locais pela Constituição da República Portuguesa foi, para cumprimento do estipulado pelo artigo 98.° do Código do Procedimento Administrativo, publicado na Internet, no sítio institucional do Município de Vila Pouca de Aguiar, o início do procedimento regulamentar, com vista a possibilitar a constituição como interessados e a promoção de contributos para a elaboração do
regulamento; -----------------------------------------------------------------------------------------------• Decorrido que foi o período de 10 dias uteis estabelecido para o efeito, não se constituíram quaisquer interessados no procedimento; -------------------------------------------------------• Por sua vez, adiantando desde já a matéria que respeita ao período de discussão pública
verifica-se que as alterações legislativas decorrentes da aprovação do novo Código do Procedimento Administrativo (Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro) impõem a submissão
do projeto de regulamento a consulta pública apenas quando a natureza da matéria o justifique; --------------------------------------------------------------------------------------------------------• A natureza da matéria em questão, uma vez que não se reporta a questões que ponham
em causa a segurança e a paz públicas, tratando-se de normas regulamentadoras das Atividades de Animação e Apoio à Família, aconselha a que possa ser dispensada a formalidade
mencionada no ponto precedente, tendo em conta a urgência de regulamentar a matéria
para dar início ao projeto. -------------------------------------------------------------------------------Por tudo isso e nos termos do previsto pela alínea k) do n.º 1 do artigo 33.° e alínea g) do
n.º 1 do artigo 25.°, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, conjugados com o artigo 97.° e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é presente uma proposta
da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, de Regulamento das Atividades de
Animação e Apoio à Família, a qual se submete para aprovação da Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar, com vista à sua aprovação pela Assembleia Municipal de Vila Pouca
de Aguiar, sendo dispensada a respetiva consulta pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ - Leonor Filipa Esteves Cardoso – Atribuição de subsídio no âmbito
da ação social escolar – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da análise efetuada a um novo processo de candidatura a subsídio escolar
apresentado pelo Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, relativo à
aluna Leonor Filipa Esteves Cardoso, a frequentar o Jardim de Infância de Soutelo de
Aguiar e, 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, com as alterações introduzidas pelo despacho n.º
5296/2017, de 16 de junho e tendo por base o abono de família correspondente ao 2.°
escalão de rendimentos, é presente uma proposta da Senhora, Ana Rita Dias, que se anexa,
no sentido de ser concedido o subsídio escolar pelo escalão B à aluna mencionada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE - Mamediarra Fall – Proposta de pagamento de viagens para frequência do Curso de Formação de Adultos – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na reunião de Câmara do passado dia 22 de fevereiro foi aprovado conceder uma ajuda em
viagens à Senhora Mamediarra Fall, entre Vila Pouca de Aguiar e Chaves e regresso, para
que a mesma pudesse frequentar o Curso de Português para Falantes de Outras Línguas Nível A2, e cuja informação social que a suportou se anexa. -------------------------------------A referida formação teve continuidade no Nível B2, pelo que a Senhora Mamediarra Fall
manteve o interesse em prosseguir a respetiva formação. -----------------------------------------Ainda que a nível económico, a prestação concedida pela Segurança Social que foi definida
para o seu agregado familiar já esteja regularizada (esteve suspensa cerca de dois meses),
como referido na anterior informação, trata-se de um agregado familiar monoparental (feminino), mãe com quatro filhos menores de idade que vivencia ainda alguma carência económica, os seus rendimentos, provenientes exclusivamente da prestação social revelam-se
insuficientes. -----------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a sua motivação e iniciativa em se valorizar e procurar adquirir algumas ferramentas para mais facilmente conseguir uma possível integração profissional, a precária e
frágil situação económica vivenciada, parece que se deve prestar mais um apoio nas viagens
de autocarro para Chaves, para dar continuidade ao segundo nível do Curso de Educação e
Formação de Adultos - Português para Falantes de Outras Línguas. ----------------------------Em face do exposto, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se
anexa, no sentido de apoiar a Senhora Mamediarra Fall, suportando o valor decorrente das
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viagens em autocarro que a mesma deverá realizar até à conclusão da formação, no próximo dia 31 do mês de julho, conforme expresso no Contrato/Acordo de formação. Assim,
propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea v), do nº 1 do artigo 33º, da
Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, no sentido de ser requisitado um total de 30 (trinta)
viagens de Vila Pouca de Aguiar para Chaves e de Chaves para Vila Pouca de Aguiar, num
montante 101,85€, à empresa Auto Viação do Tâmega, para apoiar a deslocação da Senhora Memadiarra Fall. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/DESPORTO E ASSOCIATIVISMO:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE - Sport Clube de Vila Pouca de Aguiar – VPA CUP 2018 – Proposta
de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar tem vindo a apostar fortemente no desenvolvimento
de políticas direcionadas aos nossos jovens, através da promoção ou apoio a atividades
ligadas à educação, cultura, associativismo e desporto; ---------------------------------------------O Município pretende dinamizar no nosso concelho atividades que, por um lado, promovam e divulguem a nossa região, e que, por outro, incentivem a participação e integração
dos nossos jovens; ----------------------------------------------------------------------------------------Neste sentido, e tendo em conta o sucesso dos anos anteriores, o Município pretende que
seja realizado, pelo quarto ano consecutivo, o VPA CUP 2018; ----------------------------------Esta é uma prova que que integra a participação de várias equipas, constituídas por jovens
atletas, que visitam o nosso concelho e participam num torneio internacional de futebol
juvenil; ------------------------------------------------------------------------------------------------------Este é um espetáculo desportivo, que visa a promoção do desporto como instrumento
essencial para o bem-estar físico e psicológico de toda a sociedade; -----------------------------Este evento, para além da vertente desportiva, tem um grande impacto a nível turístico e
económico no nosso concelho; ------------------------------------------------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------O Sport Clube de Vila Pouca de Aguiar propôs-se a organizar o VPA CUP 2018, mantendo a dinâmica já existente e imprimindo uma maior qualidade na preparação e planeamento
de todo o evento; -----------------------------------------------------------------------------------------O Sport Clube de Vila Pouca de Aguiar é uma Associação sem fins lucrativos que promove
a prática desportiva no nosso concelho; --------------------------------------------------------------Esta Associação promove, através da prática de futebol, bem como a nível de escola de
formação, o crescimento e desenvolvimento desportivo e social da nossa comunidade, especialmente dos mais jovens; ----------------------------------------------------------------------------
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A autarquia reconhece não só o mérito dos atletas que vestem a camisola das Associações
Desportivas e representam o nosso concelho, como também a importância que o desporto
tem na ocupação dos tempos livres das camadas mais jovens, contribuindo para uma vida
mais saudável e ativa; -------------------------------------------------------------------------------------Esta Associação possui uma vasta experiência e um inegável know-how na realização de
provas desportivas juvenis, nomeadamente na modalidade do futebol; -------------------------O Sport Clube de Vila Pouca muito tem contribuído para o engrandecimento e prestígio
do desporto no nosso concelho; -----------------------------------------------------------------------O Município reconhece o papel insubstituível das associações e clubes desportivos no fomento e generalização da prática desportiva, pelo que entende que as mesmas devem assumir um papel preponderante na organização de atividades desportivas de grande importância para o concelho; --------------------------------------------------------------------------------------O Sport Clube de Vila Pouca de Aguiar é uma Associação capaz de promover toda a organização e logística do VPA CUP 2018, bem como impulsionar o evento, dando-lhe um
cariz inovador e dinâmico; ------------------------------------------------------------------------------O Município pretende dar oportunidade às Associações concelhias de se envolverem diretamente na organização de atividades e eventos, servindo como uma forma de motivação e
mostrando o reconhecimento e apreço do Município pelo trabalho que desenvolvem. ------Tendo em conta as razões enunciadas e ao abrigo do disposto nas alíneas u) e ff) 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 conceder uma comparticipação financeira no
valor de 50.000,00€ (cinquenta mil euros) ao Sport Clube de Vila Pouca de Aguiar, por
forma a comparticipar as despesas relativas à organização do VPA CUP 2018. ----------------------- O Senhor Vereador, Luis Filipe do Nascimento Teixeira, não participou na discussão e votação deste ponto, por fazer parte dos órgãos sociais do Sport Clube de Vila Pouca
de Aguiar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TREZE - Moto Club do Corgo – Proposta de comparticipação financeira
– Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A piloto Joana Gonçalves, natural do concelho de Vila Pouca de Aguiar tem como finalidade a participação no Campeonato Nacional de Motocross Classe MX 2 e Nacional Enduro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Moto Club do Corgo tem pugnado em proporcionar as melhores condições, para que
sejam alcançados excelentes resultados técnicos e desportivos, e consequentemente a divulgação do concelho de Vila Pouca de Aguiar e em particular o êxito da jovem piloto; --------Considerando que a jovem Joana Gonçalves se tem destacado a nível nacional na modalidade de motocross, o Moto Clube do Corgo aspira uma conjugação de esforços, quer logís-
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ticos, quer financeiros, minimizando os elevados custos que estas provas motorizadas acarretam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo exposto e nos termos da alínea u) do n° 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 atribuído um apoio financeiro no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), ao
Moto Club do Corgo, concretizando desta forma a participação da jovem Joana Gonçalves.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CATORZE - Clube de Taekwondo de Vila Pouca de Aguiar – Proposta de
comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Clube de Taekwondo de Vila Pouca de Aguiar, vai em colaboração com a Associação de
Taekwondo de Vila Real promover o III Torneio da Liga de Taekwondo de Vila Real, este
evento desportivo vai realizar-se no próximo dia 17 de Junho, no Pavilhão Desportivo Dr.
Francisco Gomes da Costa; -----------------------------------------------------------------------------Considerando a dinâmica desportiva que o referido torneio proporcionará aos jovens locais, bem como, a visita de inúmeros adeptos da modalidade, potenciando o carácter promocional e divulgador do concelho de Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------Pelo exposto e nos termos da alínea u) do n°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 atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.250,00 C (mil duzentos e cinquenta euros), ao Clube de Taekwondo de Vila Pouca de Aguiar, para que desta forma seja
possível a concretização da atividade que se propuseram realizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUINZE - Associações Culturais, Recreativas, Sociais e Desportivas –
Proposta de celebração de protocolos de colaboração – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Concelho de Vila Pouca de Aguiar dispõe de um elevado número de associações de índole cultural, recreativa, social e desportiva, muitas são as atividades que estas pretendem
levar a efeito, assumindo um papel fundamental na dinâmica promocional; -------------------Considerando que, num contexto de preservação da cultura popular é de extrema necessidade proporcionar às associações condições de funcionamento e instalação, de forma a
tornarem reais as iniciativas que pretendem concretizar, contribuindo desta forma para
intensificar a identidade regional, mantendo vivas as tradições, revitalizando usos e costumes, constituindo estas, um fator de valorização numa perspetiva de desenvolvimento local; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Considerando que, após uma avaliação dos planos de ação e dando cumprimento aos critérios estipulados no artigo 7° do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo; -----Pelo exposto e nos termos da alínea u) do n° 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 celebrar Protocolos de Colaboração com as entidades que a seguir se discriminam, os quais incluem uma comparticipação total de € 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELBERADO: Aprovada por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores, José Manuel Moreira Nunes Matias, Maria João Mendes da Santa Fernandes e
Manuel Fernandes Chaves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CULTURA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZASSEIS - Condecorações Municipais – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------As Medalhas Municipais destinam-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais
ou estrangeiras que se notabilizem pelos seus méritos pessoais ou feitos cívicos e ainda
funcionários do Município de Vila Pouca de Aguiar, pelo desempenho das suas funções. --Assim e de acordo com o exposto no Regulamento de Concessão de Condecorações Municipais, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de serem atribuídas as seguintes condecorações: ---------------------------------Atribuição de Medalha Municipal de Dedicação. ---------------------------------------------------De acordo com o art.30° do Regulamento de Concessão de Condecorações Municipais - A
Medalha Municipal de Dedicação "destina-se a galardoar os funcionários do Município que, cumprindo determinado período da sua carreira, tenham revelado no exercício do seu cargo, assiduidade, exemplar comportamento e reconhecida dedicação". ----------------------------------------------------------------------------Medalha Municipal Grau Cobre atribuída aos funcionários com 15 anos de serviço, até à
data do dia 22 de Junho de 2018. ----------------------------------------------------------------------Devendo contemplar os seguintes funcionários: ----------------------------------------------------João Gomes de Sousa. -----------------------------------------------------------------------------------Ana Luísa Martins Pereira. ------------------------------------------------------------------------------Elvira da Conceição Leite Eira Alves. -----------------------------------------------------------------Maria Dalila Teixeira Ferreira Figueiredo. ------------------------------------------------------------Maria do Céu Borges Barreira Costa. ------------------------------------------------------------------Medalha Municipal I Grau Prata atribuída aos funcionários com 20 anos de serviço, até à
data do dia 22 de Junho de 2018. ----------------------------------------------------------------------Devendo contemplar os seguintes funcionários: ----------------------------------------------------António José Guedes Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------Paulo Jorge Gonçalves da Santa. ------------------------------------------------------------------------
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Maura Ribeiro de Almeida. ------------------------------------------------------------------------------Anabela do Céu Monteiro da Silva. --------------------------------------------------------------------António Silvino Martins Almeida. ---------------------------------------------------------------------Carla Alexandra Correia Mourão Sousa Almeida. ---------------------------------------------------Silvia Adriana Margarida Fernandes. ------------------------------------------------------------------Medalha Municipal I Grau Ouro atribuída aos funcionários com 25 anos de serviço, até à
data de 22 de Junho de 2018. ---------------------------------------------------------------------------Devendo contemplar os seguintes funcionários: ----------------------------------------------------José Agostinho Silva Dias. ------------------------------------------------------------------------------Manuel Inácio Machado Pinto. -------------------------------------------------------------------------Alfredo José Sousa Costa. -------------------------------------------------------------------------------João José Carvalho Lourenço. --------------------------------------------------------------------------António Coelho Chaves. --------------------------------------------------------------------------------Octávio Ribeiro de Almeida. ----------------------------------------------------------------------------Carlos Manuel Costa Teixeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovadas por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No final da reunião o Senhor Presidente da Câmara elucidou os membros da Câmara Municipal, referindo-se às diligências tomadas para reverter o anunciado encerramento
da agência da Caixa Geral de Depósitos de Pedras Salgadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram onze horas e quinze 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: __________________________________.

