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-------- Aos doze dias do mês de abril 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 e MARIA JOÃO MENDES DA SANTA FERNANDES, 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. ------------------------------------------------------------ Esteve ainda presente o Senhor, NUNO MIGUEL FERNANDES AZEVEDO,
Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------- Faltou o Senhor Vereador, Manuel Fernandes Chaves, por motivo justificado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificado o cumprimento das formalidades legais, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou aberta a reunião eram nove horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antes do início dos trabalhos, a Comissão de Proteção e Crianças e Jovens de Vila
Pouca de Aguiar, na pessoa do seu Presidente, Senhor Padre António Paulo, apresentou ao
Senhor Presidente e aos Senhores Vereadores a campanha de prevenção dos maus tratos
na infância, que irá decorrer durante o mês de abril. Foi ainda apresentado o hino da campanha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal, valorizou e agradeceu o papel importante da Comissão de Proteção e Crianças e Jovens de Vila Pouca de Aguiar no apoio a crianças mais vulneráveis e seus familiares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da Reunião Ordinária de 22 de março de 2018 – Apreciação e
deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDÊNCIA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO DOIS - Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, S.A.
– Relatório de execução orçamental do 4º trimestre de 2017 – Tomar conhecimento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos das disposições legais aplicáveis à atividade empresarial local (alínea e) do n.º 1
do artigo 42° da lei 50/2012, de 31 de agosto), são presentes para apreciação os Relatórios
Trimestrais de Execução Orçamental da EHATB - Empreendimentos Hidroelétricos do
Alto Tâmega e Barroso, E.I.M., S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Foi tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, S.A.
– Relatório de Contas de 2017 – Tomar conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos das disposições legais aplicáveis à atividade empresarial local (alínea d) do n.º 1
do artigo 42° da lei 50/20112, de 31 de agosto), são presentes para apreciação os documentos de prestação de contas da EHATB, EIM, SA - Empreendimentos Hidroelétricos do
Alto Tâmega e Barroso, E.I.M., S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Foi tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Documentos de prestação de contas de 2017 – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação e deliberação os documentos de prestação de contas relativos à
Conta de Gerência de 2017, que se anexam, os quais refletem o apuramento de um resultado líquido do exercício negativo de € -263 999,40 a que corresponde um total de custos
de € 16 798 594,47 e um total de proveitos de € 16 534 595,07. ---------------------------------Relativamente ao balanço, o mesmo apresenta os seguintes valores: € 77 839 466,58 de
ativo; € 39 601 541,86 de passivo e € 38 237 924,72 de fundos próprios. ----------------------Quanto à execução orçamental, foram apresentados os seguintes valores: € 19 856 722,76
de receita e € 17 924 346,76 de despesa, transitando um saldo de € 1 932 376,00 para o
ano seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores, José Manuel Moreira Nunes Matias e Maria João Mendes da Santa Fernandes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO CINCO - Proposta de Aplicação de Resultados – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta de aplicação de resultados líquidos do exercício, que se anexa e parcialmente se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------Resultados transitados (-) € 263 999,40. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Inventário a 31 de dezembro de 2017 – Apreciação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente para apreciação o Inventário de bens, direitos e responsabilidades da autarquia em
31 de Dezembro de 2017, que se anexa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Foi tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 – 1ª Revisão –
Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevê o ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n2 54-A/99, de 22 de Fevereiro "POCAL" a existência
de modificações ao orçamento, as quais, podem ser realizadas para ocorrer a despesas não
previstas ou insuficientemente dotadas, ou inscrição de rúbricas, através de alterações ou
revisões ao orçamento municipal. ----------------------------------------------------------------------No ponto 8.3.1.4 do "POCAL" é referido que o saldo apurado no ano anterior serve como
contrapartida em revisão orçamental, bem como outras receitas que as autarquias estejam
autorizadas a arrecadar. ----------------------------------------------------------------------------------A gerência do ano de 2017 permitiu uma poupança de gestão corrente (receita/despesa)
gerando um saldo de 1.932.376,00 € (um milhão novecentos e trinta e dois mil trezentos e
setenta e seis euros). Face ao orçamento inicialmente aprovado para 2018 o Município tem
um acréscimo de encargos com a contratação de pessoal e respetivos encargos para a segurança social, a aquisição de bens e serviços no desempenho de trabalhos por administração
direta, pagamento de serviços essenciais como o tratamento de águas residuais, encargos
com instalações, iluminação pública e equipamentos de tratamento de água (potável e saneamento) (energia elétrica), outras despesas correntes, e ainda outras despesas com projetos
de investimento e atividades. ---------------------------------------------------------------------------Por sua vez e porque o IFAP assim o exige no âmbito da candidatura apresentada, apesar
de os documentos previsionais contemplarem devidamente os projetos, é necessário desagregar e evidenciar de forma explícita as empreitadas de "Requalificação do Largo de Telões" e "Requalificação do Largo de Zimão". ---------------------------------------------------------
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Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, no sentido de se proceder à inserção no "Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano de 2018" do saldo
apurado no ano de 2017, no montante de 1.932376,00 €, destinando-os ao reforço de rúbricas de despesas corrente, de entre as quais despesas com pessoal, matérias-primas e subsidiárias, outros bens, encargos das instalações, conservação de bens, aquisição de serviços,
transferências correntes e outras despesas correntes, bem como de despesas de investimento na área de requalificação urbana, e outras despesas de capital, constantes da proposta de
revisão anexa, que, a ser aprovada pelo órgão executivo, deve ser submetida à apreciação e
aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com as abstenções dos Senhores Vereadores, José Manuel Moreira Nunes Matias e Maria João Mendes da Santa Fernandes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Área de Reabilitação Urbana de Carrazedo do Alvão – Proposta
de delimitação – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação da Assembleia Municipal com a data de 18.12.2015 foi aprovada, sob proposta da Câmara Municipal, a delimitação das áreas de reabilitação urbana do concelho de
Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------------------------------------------------Com tal deliberação, o Município pretendia dar início ao processo de reabilitação e revitalização das zonas urbanas do concelho. ----------------------------------------------------------------Porém, relativamente à área de reabilitação urbana (ARU) delimitada para o aglomerado de
Carrazedo do Alvão, freguesia do Alvão, aprovada na aludida deliberação, verificou-se que
não foi incorporado um conjunto arquitetónico muito peculiar constituído por alguns edifícios em estado de degradação e com a presença de algumas dissonâncias, que necessitam
de ser intervencionados para que a identidade da aldeia não se perca. --------------------------Torna-se, portanto, necessário proceder à alteração da delimitação da ARU de Carrazedo
do Alvão conforme planta e memória descritiva que se anexa e que faz parte integrante da
presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------Em face do exposto, tendo por base o disposto pelo n.º 1 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.º
307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de
agosto, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe Nascimento Teixeira, que se
anexa, no sentido de ser aprovada e presente à Assembleia Municipal a atual delimitação da
Área de Reabilitação Urbana de Carrazedo do Alvão, que após aprovada substitui na íntegra a ARU anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Requalificação Urbana do Largo de Zimão – Proposta de emissão de Declaração de Interesse Municipal – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------A desertificação e o envelhecimento populacional dos nossos aglomerados rurais; ----------A solidão dos nossos idosos e a pouca atratividade dos espaços públicos urbanos para a sua
estadia ao ar livre, também sentida por crianças e jovens; -----------------------------------------A necessidade de proporcionar espaços públicos urbanos de estar e lazer na comunidade,
como fator de promoção do sentimento de presença, comunhão e pertença, de promoção
da vida social e de coesão social; -----------------------------------------------------------------------A necessidade de reabilitar os espaços públicos urbanos em coerência com a estratégia municipal de incentivo à reabilitação e conservação do edificado dos nossos aglomerados rurais, como fator de fixação e atração populacional; -------------------------------------------------A possibilidade de aumento do espaço público do largo através da aquisição de uma área
contígua que permite integrar percursos pedonais de articulação, espaços verdes, ruínas
graníticas, reforçando a centralidade e a polivalência do espaço; ---------------------------------Que o projeto elaborado prevê o ordenamento do estacionamento local e a criação de um
espaço de estar e de homenagem ao vulto local padre Manuel José Gonçalves Couto, reforçando valores locais e valorizando a imagem e a funcionalidade do núcleo urbano; ----------Que o projeto e a sua intervenção são um aporte ao desenvolvimento urbano, económico,
social, cultural e turístico, --------------------------------------------------------------------------------Assim, nos termos da alínea ccc) do n° 1 do artigo 33° do anexo I à Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, no
sentido de ser emitida declaração de interesse público municipal relativamente à intervenção de requalificação urbana do largo de Zimão, por se considerar de relevante interesse
para a população local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ - Requalificação Urbana do Largo de Telões – Proposta de emissão
de Declaração de Interesse Municipal – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------------A desertificação e o envelhecimento populacional dos nossos aglomerados rurais; ---------------A solidão dos nossos idosos e a pouca atratividade dos espaços públicos urbanos para a sua
estadia ao ar livre, também sentida por crianças e jovens; -----------------------------------------------

Livro______
Folha______
Pres.___________
Secr.___________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR
CÂMARA MUNICIPAL
ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE ABRIL DE 2018

A necessidade de proporcionar espaços públicos urbanos de estar e lazer na comunidade, como
fator de promoção do sentimento de presença, comunhão e pertença, de promoção da vida
social e de coesão social; --------------------------------------------------------------------------------------A necessidade de reabilitar os espaços públicos urbanos em coerência com a estratégia municipal de incentivo à reabilitação e conservação do edificado dos nossos aglomerados rurais, como
fator de fixação e atração populacional; --------------------------------------------------------------------A possibilidade de aquisição de uma área contígua ao largo Central para criação de um novo
espaço público com a demolição de muros e abertura do seu logradouro, que permite de uma
forma articulada a ampliação e o reforço da centralidade urbana local; ------------------------------Que o projeto elaborado prevê a criação de áreas de estacionamento e de estar, promovendo a
polivalência do espaço de uma forma integrada com a envolvente, valorizando a imagem e a
funcionalidade do núcleo urbano; --------------------------------------------------------------------------Que o projeto e a sua intervenção são um aporte ao desenvolvimento urbano, económico, social, cultural e turístico. ---------------------------------------------------------------------------------------Assim, nos termos da alínea ccc) do n° 1 do artigo 33° do anexo I à Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, no
sentido de ser emitida declaração de interesse público municipal relativamente à intervenção de requalificação urbana do largo de Telões, por se considerar de relevante interesse
para a população local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APOIO ÀS FREGUESIAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE - Junta de Freguesia de Vreia de Bornes – Proposta de protocolo
de cooperação – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O edifício da antiga residência paroquial de Eiriz foi, nos últimos anos, objeto de obras de
reconstrução e requalificação; --------------------------------------------------------------------------O edifício encontra-se atualmente cedido à junta de freguesia de Vreia de Bornes tendo em
vista a implementação de valências e atividades dirigidas à comunidade local; -----------------Pretende agora a Junta de Freguesia de Vreia de Bornes imprimir uma nova dinâmica ao
local, nomeadamente o combate ao isolamento da população, mormente da mais idosa,
promovendo atividades ocupacionais diversificadas; -----------------------------------------------Para tal pretende a criação de um Centro de Convívio Sénior, enquanto espaço de promoção do envelhecimento ativo e saudável, colocando à disposição dos idosos os meios e a
assistência necessárias para desenvolver e valorizar capacidades, despertar interesses individuais, estimular a comunicação e a criatividade, promover ações de grupo, criar e dinamizar
regularmente atividades físicas, culturais, formativas, de convívio e lazer. Pretende-se, tam-
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bém, fomentar as relações intergeracionais, a partir da realização de atividades em parceria
com outras entidades locais; ----------------------------------------------------------------------------Torna-se agora necessário proceder à dotação do edifício das condições mínimas para funcionamento, nomeadamente através da realização de pequenas intervenções de qualificação/adaptação física do espaço e da aquisição e colocação de equipamentos e materiais
necessários ao funcionamento das salas de atividades, da cozinha, do salão e do gabinete de
enfermagem; -----------------------------------------------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar pretende, na esteira das políticas sociais que tem
vindo a ser seguidas, aliar-se a este projeto dando o seu contributo. ----------------------------Assim, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.° da Lei nº 75/2013, de 12
de setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se
anexa, no sentido de ser autorizada a celebração de um Protocolo com a Freguesia de Vreia
de Bornes, nos termos e condições da minuta que se anexa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com as abstenções dos Senhores Vereadores, José Manuel Moreira Nunes Matias e Maria João Mendes da Santa Fernandes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE - Junta de Freguesia de Vreia de Jales – Implementação de estratégia de intervenção/gestão florestal – Proposta de comparticipação financeira –
Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------A floresta é um património essencial ao desenvolvimento sustentável de um país e os incêndios florestais constituem tuna séria ameaça à floresta portuguesa, que compromete a
sustentabilidade económica e social do País. ---------------------------------------------------------A defesa da floresta contra incêndios, pela sua vital importância para o País, não pode ser
implementada de forma isolada, mas antes inserindo-se num contexto mais alargado de
ambiente e ordenamento do território, de desenvolvimento rural e de proteção civil, envolvendo responsabilidades de todos, Governo, autarquias e cidadãos, no desenvolvimento de
uma maior transversalidade e convergência de esforços de todas as partes envolvidas, de
forma direta ou indireta. ---------------------------------------------------------------------------------Importa reconhecer nesta estratégia de defesa da floresta contra incêndios as Juntas de Freguesias, pela sua proximidade às populações, na defesa das pessoas e dos bens, sem esquecer também a defesa dos recursos florestais. ---------------------------------------------------------As Juntas de Freguesias de Alfarela de Jales e Vreia de Jales assumindo e reconhecendo a
importância do seu papel na promoção de boas práticas e na realização de ações de intervenção nas áreas prioritárias, adquiriram um equipamento mecânico para a "limpeza" das
faixas de gestão - trator/destroçador. ------------------------------------------------------------------
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Para além do esforço financeiro inicial e dos encargos com consumíveis e manutenção do
equipamento adquirido, a operacionalização desta parceria no âmbito da intervenção florestal exige a contratação de um operador devidamente qualificado para manobrar o equipamento, contratação esta que envolve um encargo anual calculado em 11 382,60€ (onze mil
e trezentos e oitenta e dois euros e sessenta cêntimos). --------------------------------------------Atendendo ao esforço inicial e à vontade das Juntas de Freguesia em garantir o pleno funcionamento do equipamento, que irá permitir uma maior capacidade própria das Juntas na
realização das ações de defesa da floresta contra incêndios, fomentando o equilíbrio a médio e longo prazos da capacidade de gestão dos espaços rurais e florestais. --------------------Considerando os constrangimentos financeiros das referidas Juntas de Freguesia para fazer
face a todos os encargos, nomeadamente relativos aos recursos humanos entende a Câmara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar, no primeiro ano de execução desta parceria, atribuir às
entidades o apoio financeiro de 11 382,6 € (onze mil e trezentos e oitenta e dois euros e
sessenta cêntimos) para fazer face aos custos com a contratação de um operador para o
trator. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nestes termos, e com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições conferidas, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no
sentido de ser concedido um apoio financeiro no valor de 11 382,60€ (onze mil e trezentos
e oitenta e dois euros e sessenta cêntimos) à Junta de Freguesia de Vreia de Jales, responsável pelo processo de contratação, correspondendo aos custos com o operador a contratar
para a implementação da estratégia de intervenção/gestão do florestal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/EDUCAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TREZE - Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Pouca de Aguiar Sul –
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do
1º Ciclo do Ensino Básico – Ratificação de despacho – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------• O fornecimento de refeições escolares dos alunos do 1º ciclo do ensino básico é da competência dos Municípios; --------------------------------------------------------------------------------• Os alunos do 1º ciclo do ensino básico a frequentar a escola do 1° ciclo do ensino básico
usufruem da refeição de almoço na Cantina da Escola de Pedras Salgadas, da gestão direta
do Ministério de Educação e Ciência; -----------------------------------------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------• É estabelecido um protocolo, onde o Município se compromete a comparticipar as refeições dos alunos que frequentam as escolas do 1º ciclo do ensino básico de Pedras Salgadas
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assim como os alunos de todos os Jardim-de-Infância do Agrupamento Vertical de Escolas
de Vila Pouca de Aguiar; --------------------------------------------------------------------------------• A competência para aprovação do protocolo em apreço, pertence à Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------------------------------------------------• O Presidente da Câmara Municipal pode, todavia, nos termos da lei, praticar quaisquer
atos da competência da Câmara Municipal, sempre que o exijam circunstâncias excecionais
e urgentes, ficando, no entanto, tais atos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada
após a sua prática. -----------------------------------------------------------------------------------------• O 3.° Período letivo inicia-se no dia 9.04.2018, sendo necessário assegurar o fornecimento de refeições escolares a partir dessa data, pelo que se encontra devidamente fundamentada a urgência. --------------------------------------------------------------------------------------------• Os valores a comparticipar ao Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, por
cada refeição servida, serão os seguintes: -------------------------------------------------------------- Escalão A - 1,68 €; --------------------------------------------------------------------------------------- Escalão B - 0,95 €; --------------------------------------------------------------------------------------- Escalão C - 0,22 €; --------------------------------------------------------------------------------------Assim é presente, para ratificação, o referido despacho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CATORZE - Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Pouca de Aguiar
Sul – Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico – Proposta de comparticipação financeira - Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------• A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar tem a competência resultante da Lei n.°
75/2013 de 12 de Setembro, apoiar ou comparticipar o desenvolvimento de atividades
complementares de ação educativa, nomeadamente no que concerne à Educação préescolar e 1.° Ciclo do Ensino Básico; -----------------------------------------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------• É convicção do executivo municipal que o Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de
Aguiar pode, internamente, garantir a execução das atividades pedagógicas supracitadas, de
uma forma mais rápido, eficiente e com maior racionalização de custos. -----------------------Assim, nos termos da alínea hh), do n.°1, do artigo 33.° da Lei 75/2013 de 12 de Setembro,
é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no sentido de
ser aprovada a concessão da verba de 6.860,00 € a atribuir ao Agrupamento Vertical de
Escolas de Vila Pouca de Aguiar, resultante das comparticipações abaixo descriminadas: --• Ensino Pré-Escolar: 12 turmas x 75,00€ (900 €); --------------------------------------------------• Ensino Pré-Escolar: 153 alunos x 10,00€ (1 530 €); ----------------------------------------------• 1° Ciclo de Ensino Básico: 18 turmas x75,00€ (1 350 €); -----------------------------------------
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• 1º Ciclo de Ensino Básico: 308 alunos x 10,00€ (3 080 €). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUINZE - Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Vila
Pouca de Aguiar – Concurso Miss e Mister Escola e Baile de Finalistas – Boom
Fest – Proposta de comparticipação financeira - Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------A Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar é um
órgão representativo dos estudantes que tem como objetivo ir ao encontro dos interesses
dos mesmos; -----------------------------------------------------------------------------------------------A Associação de estudantes tem um papel ativo na interação dos estudantes com o meio
escolar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------De igual forma, a referida Associação promove, ao longo do ano letivo, várias atividades e
eventos de âmbito pedagógico, académico, cultural e desportivo; -------------------------------De entre as várias atividades/eventos promovidos pela Associação, destacam-se dois: concurso Miss e Mister Escola e Baile de Finalistas — Boom Fest, que, quer pela tradição, quer pelo
impacto e participação que tem na comunidade escolar, a Associação de Estudantes pretende manter e dinamizar de forma ativa e salutar; -------------------------------------------------Para a dinamização destes dois eventos a Associação de Estudantes solicita uma comparticipação financeira do município no valor de 5.658,00 €. -------------------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------O Município pretende apoiar o desenvolvimento de atividades dinamizadas no meio escolar, que fomentem o convívio e socialização entre os alunos. -------------------------------------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 da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no
sentido de ser deliberado conceder um apoio financeiro no valor de 5.658,00 € (cinco mil
seiscentos e cinquenta e oito euros) à Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, por forma a comparticipar as despesas relativas ao Concurso
Miss e Mister Escola e Baile de Finalistas - Boom Fest. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO DEZASSEIS - Maria João Monteiro Veríssimo – Reavaliação de subsídio
no âmbito da ação social escolar – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A aluna Maria João Monteiro Veríssimo, a frequentar o 3.° Ano de escolaridade na Escola
EB 1 de Vila Pouca de Aguiar foi contemplada com subsídio escolar pelo escalão B. Todavia a encarregada de educação solícita reanálise do processo de subsídio, atendendo a que a
aluna passou agora a estar abrangido pelo abono de família no escalão 1, conforme prova
do documento que se junta. -----------------------------------------------------------------------------Deste modo, e em cumprimento do n.º 4, do artigo 11º, do despacho n.º 8452-A/2015, de
31 de julho, com as alterações introduzidas pelo despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho,
"... Á reavaliação do escalão de rendimentos para efeitos de atribuição de abono de família, nos termos do
disposto no artigo 14º do Decreto-lei n.º 176/2003, de 02 de agosto, na versão dada pela última redação
constante no Decreto-lei 11.0 133/2012, de 27 de junho, pode dar lugar a reposicionamento em escalão de
apoio previsto no presente despacho". ---------------------------------------------------------------------------------------No caso em apreço, estando agora a aluna abrangida pelo abono de família correspondente
ao 1.° Escalão de rendimentos, estão reunidos os requisitos para poder ser atribuído subsídio escolar no Escalão A. --------------------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
no sentido de ser atribuído subsídio escolar pelo Escalão A, à aluna Maria João Monteiro
Veríssimo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZASSETE - Lily Rose Domingues Fragoso – 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
criança Lily Rose Domingues Fragoso, a frequentar o Jardim de Infância de Pedras Salgadas 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 1º escalão de rendimentos, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se
anexa, no sentido de ser concedido o subsídio escolar pelo escalão A. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO DEZOITO - Marco Filipe Teixeira de Oliveira – Redução de passe escolar – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito dos pedidos de isenção de passes escolares por parte dos alunos que se encontram a frequentar o ensino secundário, em conformidade com os nºs 1, 2 e 5 do artigo 32.°,
do Ponto II do artigo 33.° do Capitulo IV, do Regulamento Social do Município, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de
ser reduzido em 50% o passe escolar do aluno, Marco Filipe Teixeira de Oliveira, com efeitos a partir do 3.° Trimestre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/INSERÇÃO PROFISSIONAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZANOVE - Centro Social Nossa Senhora de Lurdes – Proposta de
comparticipação de despesas de integração de estágio profissional – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O Centro Social Nossa Senhora de Lurdes é uma Instituição de Solidariedade Social sem
fins lucrativos que se encontra a desenvolver a valência de Creche e Centro de Dia; --------O Centro Social procura desenvolver ações de resposta social nas suas valências, contando,
para o efeito, com uma equipa de funcionários, com diferentes funções, que cuidam,
acompanham e realizam diversas atividades com as nossas crianças e idosos; -----------------No seguimento da sua linha de atuação, e pretendendo reforçar a equipa multidisciplinar já
existente, Centro Social efetuou urna candidatura ao IEFP, com vista à integração de um
estágio profissional, na área de Psicologia; -----------------------------------------------------------A integração de uma pessoa da área de psicologia daria, assim, resposta a uma lacuna existente, tornando-se numa mais-valia para os seus utentes; ------------------------------------------O Centro Social Nossa Senhora de Lurdes solicitou um apoio financeiro ao Município com
vista à comparticipação financeira do referido estágio profissional; -----------------------------Ao longo da sua existência, a Instituição tem vindo a desenvolver um trabalho social inegável e profícuo para a população local. -----------------------------------------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------Este estágio profissional se revela fundamental na medida em que promove o bem-estar
das nossas crianças e idosos, bem como contribui para uma melhor integração social; ------A Câmara Municipal pretende apoiar as Instituições que desenvolvem um trabalho social e
solidário ativo na nossa comunidade local. -----------------------------------------------------------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,
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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 da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no
sentido de ser concedido um apoio financeiro no valor de 2. 775, 80€ (dois mil, setecentos
e setenta e cinco euros e oitenta cêntimos) ao Centro Social Nossa Senhora de Lurdes, por
forma a comparticipar as despesas relativas à integração de um estágio profissional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/DESPORTO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE - Centro de Treino Municipal – 4º BTT CTM de Vila Pouca de
Aguiar – Proposta de comparticipação financeira para despesas com presença da
Guarda Nacional Republicana e dos Bombeiros Voluntários – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------• O Centro de Treino Municipal de Vila Pouca de Aguiar (CTM) vai realizar no dia 15 de
Abril de 2018, pelas 8h30, o 50 Trail Running CTM Vila Pouca de Aguiar; --------------------• O evento será composto por um Trail Longo com 28 km de distância, um Trail Curto
com 15 km e uma Caminhada Solidária, com 8 km; ------------------------------------------------• O 5º Trail Running CTM Vila Pouca de Aguiar é caraterizado como uma prova de corrida
de montanha, que percorre trilhos e caminhos pelas montanhas do concelho de Vila Pouca
de Aguiar. --------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------• O Centro de Treino Municipal de Vila Pouca de Aguiar (CTM) vai também realizar no
dia 1 de Maio de 2018 o 4º BTT CTM Vila Pouca de Aguiar; ------------------------------------• O 4.° BTT CTM Vila Pouca de Aguiar está enquadrado nas provas da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real. ----------------------------------------------------------------------------Ambos os Eventos implicam que estejam presentes as forças de Segurança, nomeadamente
a Guarda Nacional Republicana e os Bombeiros Voluntários. Esta presença, obrigatória,
implica custos para a Entidade que promove os eventos. -----------------------------------------Pelo exposto e nos termos do artigo 33°, n° 1, alínea ff) da Lei 75/2013 de 12 de Setembro,
compete à Câmara Municipal "Promover e apoiara desenvolvimento de atividades e a realização de
eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal;" --------------------------------------------Assim, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no
sentido de ser concedido um apoio financeiro no valor de 1 700,00€ (mil e setecentos euros), ao Centro de Treino Municipal de Vila Pouca de Aguiar (CTM), por forma a comparticipar as despesas associadas à presença das Entidades, Guarda Nacional Republicana e
dos Bombeiros nas provas. -------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE E UM - Moto Club do Corgo – Piloto André Pires – Proposta de
comparticipação financeira para participação nos Campeonatos Nacionais de Velocidade de Motociclismo de Portugal e Espanha – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O piloto aguiarense André Pires tem como finalidade a curto prazo promover a sua participação no Campeonato Nacional de Velocidade de Motociclismo e Campeonato Nacional
de Velocidade, em Espanha. ----------------------------------------------------------------------------O Moto Club do Corgo tem como objetivo a excelente participação do piloto aguiarense
André Pires, proporcionado as melhores condições técnicas, para que sejam alcançados
excelentes resultados desportivos, e consequentemente a divulgação do concelho de Vila
Pouca de Aguiar e em particular o êxito do jovem piloto; -----------------------------------------Para a efetiva concretização destas participações, o Moto Club do Corgo aspira uma conjugação de esforços, quer logísticos, quer financeiros, minimizando os elevados custos que
estas provas motorizadas acarretam. ------------------------------------------------------------------Pelo exposto e nos termos da alínea o) 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 do Jovem André Pires, nas
provas referenciadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE E DOIS - Federação Portuguesa de Voleibol – Proposta de criação de um centro Gira-Vólei em Vila Pouca de Aguiar – Protocolo - Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------• O Gira-Vólei é um jogo de iniciação ao Voleibol destinado aos jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 15 anos, através de uma forma de jogo simplificado 2x2, realizada em qualquer tipo de espaço e piso, tornando-o um jogo fácil, divertido e competitivo,
conquistando milhares de jovens para a sua prática; ------------------------------------------------• O Gira-Vólei com as suas características desportivas básicas e indispensáveis constitui um
meio formativo por excelência estimulando o desejo das crianças em se juntar ao projeto e
em especial a obtenção de prazer e êxito no Voleibol. ---------------------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------
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• Este Município pretende criar um Centro Gira-Votei, um projeto da Federação Portuguesa de Voleibol direcionado para o desporto escolar, tendo como destinatários alunos do 1º
ciclo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no
sentido de ser aprovada a minuta de protocolo, que se anexa, entre a Federação Portuguesa
de Voleibol e a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, com vista à Criação de um
Centro Gira-Vólei em Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CULTURA/DESPORTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE E TRÊS - Associações Culturais, Recreativas, Sociais e Desportivas do Concelho de Vila Pouca de Aguiar – Proposta de Contratos-Programa para
2018 – 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
tomarem 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; ----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 do n° 1 da alínea o) e n°4 da alínea b) do artigo 64 da Lei
169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A de 11 de Janeiro de 2002 e ao abrigo do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, é presente uma proposta da Senhora
Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no sentido de serem celebrados contratosprograma com as entidades neles enunciadas, os quais incluem uma comparticipação financeira total no montante de € 82 150,00 (oitenta e dois mil, cento e cinquenta euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores, José Manuel Moreira Nunes Matias e Maria João Mendes da Santa Fernandes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No final dos trabalhos o Senhor Coordenador Municipal para a Proteção Civil,
apresentou o Plano Municipal de Defesa da Floresta conta Incêndios para Vila Pouca de
Aguiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Por sua vez o Senhor Chefe da Divisão de Ambiente e Urbanismo, apresentou o
projeto de arquitetura para a Requalificação da Central de Camionagem de Vila Pouca de
Aguiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram onze horas e dezoito 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: __________________________________.

