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-------- Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, reuniu na Sede
da Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar, a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar,
para apreciação e deliberação dos assuntos constantes da agenda. ---------------------------------------- Estiveram presentes os Senhores: ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO, ANA RITA FERREIRA DIAS BASTOS, JOSÉ MANUEL MOREIRA NUNES MATIAS, LUÍS FILIPE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, 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. ---------------------------- Faltou o Senhor Vereador, Arlindo de Sousa Ribeiro, por motivo justificado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificado o cumprimento das formalidades legais, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou aberta a reunião eram dez horas e cinco minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da Reunião Ordinária de 8 de março de 2018 - Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada, para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Parmontes – Sociedade de Promoção e Gestão de Parques Empresariais de Trás-os-Montes – Proposta de protocolo de colaboração e cedência de
instalações – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- A Parmontes, Sociedade de Promoção e Gestão de Parques Empresariais de Trás-osMontes, SA, é a promotora do Parque Empresarial de Vila Pouca de Aguiar, e proprietária
das frações constantes da descrição da cláusula Primeira; ------------------------------------------
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- É do interesse do Município de Vila Pouca de Aguiar promover a dinamização das atividades económicas na região como fator de desenvolvimento e de criação de riqueza e de
emprego, nomeadamente através do Instituto Empresarial do Alto Tâmega; ------------------- Que a estratégia de crescimento do Parque Empresarial de Vila Pouca de Aguiar, promovido pela Parmontes, se enquadra nos objetivos traçados pelo Município, nomeadamente: Apoio à internacionalização das atividades económicas do concelho, fortalecendo parcerias
comerciais com entidades externas; --------------------------------------------------------------------Captação de novos investimentos de elevado valor acrescentado, aproveitando a ligação ao
NAIG - Núcleo de Apoio Empresarial à Indústria do Granito e à Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro; -----------------------------------------------------------------------------------Valorização prioritária dos sectores económicos de referência no território, a saber, granito,
energias renováveis e agroalimentar; -------------------------------------------------------------------Valorização da qualificação dos quadros disponíveis na região apostando na ligação ao
meio universitário; ----------------------------------------------------------------------------------------Estabelecimento de parcerias com entidades empresariais e comerciais, procurando reforçar as ligações com outras realidades e outros territórios; -----------------------------------------Apoio à divulgação dos produtos produzidos no concelho, a nível nacional e internacional.
Assim, nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 33.° do Anexo I da Lei 75/2013, de 12
de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se
anexa, no sentido de ser celebrado um protocolo de colaboração e de cedência de instalações com a Parmontes, Sociedade de Promoção e Gestão de Parques Empresariais de Trásos-Montes, S.A., nos termos e condições da minuta em anexo, que faz parte integrante da
proposta anexa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Parmontes – Sociedade de Promoção e Gestão de Parques Empresariais de Trás-os-Montes, SA./NAIG – Núcleo de Apoio Empresarial da Industria do Granito – Proposta de protocolo de parceria – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- O Município tem no âmbito das suas atribuições e competências legais a tarefa de promover o desenvolvimento económico e social, assumindo um papel primordial na criação
de condições e oportunidades para reforçar a competitividade e a inovação do tecido empresarial, na promoção da valorização dos recursos e competências endógenos, no estabelecimento de parcerias com entidades de referência no contexto do sistema regional de
inovação, na promoção da criação de emprego e de maior valor acrescentado para o território. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A PARMONTES é a entidade gestora do Parque Empresarial de Vila Pouca de Aguiar,
tendo como objetivos estimular o empreendedorismo e criar condições para instalação e
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desenvolvimento de empresas, que sejam geradoras de riqueza e de postos de trabalho.
Esta entidade atua como parceiro do município na promoção e desenvolvimento económico da região, através da atração de investimento e iniciativas empresariais e da promoção de
redes de cooperação institucionais. --------------------------------------------------------------------- O NAIG é uma entidade associativa, fundada em 2004 pelo Município de Vila Pouca de
Aguiar, pela PARMONTES, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
e pela AIGRA — Associação dos Industriais do Granito, com o intuito de promover a
indústria do granito, através da aposta na inovação e na qualificação do sector. --------------- O "Apoio a projetos de expansão ou aumento da capacidade de áreas de acolhimento
empresarial e de estruturação, funcional, logística e organizativa de aglomerados existentes", integrado no Aviso de Concurso para apresentação de candidaturas n.º NORTE-532017-40 do NORTE 2020 - Programa Operacional Regional do Norte, é complementar, a
montante e a jusante, dos sistemas de incentivos diretamente orientado para as empresas e
visa potenciar os seus resultados e a criação ou melhoria das condições envolventes, com
particular relevo para as associadas a fatores imateriais de competitividade e de criação de
emprego, que se materializem nos efeitos de arrastamento na economia. ----------------------- O financiamento das infraestruturas de acolhimento empresarial enquadra-se na Prioridade de Investimento (PI) 3.3 ou 3.c ("Concessão de apoio à criação e ao alargamento de
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços"). No NORTE 2020,
esta PI inclui-se no Eixo Prioritário 2 ("Competitividade das Pequenas e Médias Empresas") e está associada ao seguinte Objetivo Específico (OE): "Reforçar a capacitação empresarial das PME da Região do Norte para o desenvolvimento de produtos e serviços". --- Os entidades acima identificadas, independentemente do seu estatuto jurídico ou modo
de financiamento, têm, ou integram de forma significativa nas suas missões, o objetivo de
promover o desenvolvimento do tecido empresarial, a sua capacidade de criação de produtos e serviços intensivos em conhecimento, favorecer o investimento em domínios imateriais, contribuir para a melhoria da organização e gestão das empresas e para a sua inserção
em redes de cooperação e conhecimento, incentivando a inovação e a competitividade das
empresas e da região. -------------------------------------------------------------------------------------- As mencionadas entidades têm capacidade para mobilizar os atores relevantes e promover
o investimento das empresas na inovação; o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de investigação e desenvolvimento e o setor do ensino superior, capazes
de assegurar uma atuação proactiva e consistente, com vista à cabal prossecução dos objetivos do projeto e do programa. ------------------------------------------------------------------------Em coerência com as razões enunciadas e nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 33.°
do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser aprovada a celebração de um
protocolo de parceria com as entidades acima identificadas, tendo em vista o reforço e qualificação da área de acolhimento empresarial do parque empresarial de Vila Pouca de Agui-
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ar, nos termos e condições da minuta em anexo, que faz parte integrante da proposta anexa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO/CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Empreitada da obra “Reforço e qualificação da área de acolhimento empresarial do Parque Empresarial de Vila Pouca de Aguiar” – Projeto e
Caderno de Encargos – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da competência que é conferida à Câmara Municipal pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ao abrigo do disposto no n° 2 do artigo
40° do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de
Janeiro, na sua redação atual, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara
Municipal, que se anexa, no sentido de ser aprovado o Projeto e Caderno de Encargos, da
obra "Reforço e qualificação da área de acolhimento empresarial do Parque Empresarial de
Vila Pouca de Aguiar", ficando condicionada a abertura do procedimento à aprovação da
candidatura ao Programa Norte 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Área de Exploração
Consolidada de Recursos Geológicos de Telões – Proposta de abertura de período
de discussão pública – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Em reunião de Câmara de 26 de junho de 2014, foi deliberado proceder à elaboração dos
planos de pormenor para as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) identificadas e delimitadas na Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Vila Pouca de Aguiar, aprovar os respetivos Termos de Referência e proceder à abertura do período
de participação, em conformidade com o artigo 74.° do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT), recentemente revisto pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14
de maio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O período de participação decorreu durante 30 dias úteis, entre 8 de maio e 19 de junho de
2015, conforme dispõe o n.º 2 do artigo 77.° do RJIGT. -------------------------------------------

Livro______
Folha______
Pres.___________
Secr.___________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR
CÂMARA MUNICIPAL
ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE MARÇO DE 2018

Nos termos do artigo 75.° C do RJIGT, a Camara Municipal solicitou o acompanhamento
da elaboração dos pianos de pormenor à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N). -------------------------------------------------------------------------Concluída a proposta de Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Área de Exploração
Consolidada de Recursos Geológicos de Telões, que corresponde à UOPG 10, e o respetivo Relatório Ambiental, foi realizada conferência procedimental promovida pela CCDR-N
em 9 de janeiro de 2018. Esta fase decorreu ao abrigo do estipulado no n.º 3 do artigo 86.°
do RJIGT, tendo a proposta de Plano merecido parecer favorável condicionado à introdução de correções e acertos. -----------------------------------------------------------------------------Em sede de conferência procedimental, a Direção Geral do Território (DGT) emitiu parecer desfavorável ao Plano pelo que em 21 de fevereiro de 2018 e nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 87.° do RJIGT foi realizada uma reunião de concertação. Foram introduzidas alterações ao Plano tendo sido ultrapassadas as objeções do parecer pelo que a DGT
emitiu parecer favorável. ---------------------------------------------------------------------------------Assim, nos termos do disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 89.° do RJIGT, conjugado com o
n.º 6 e n.º 7 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, é presente uma proposta do Senhor Vereador Filipe
Nascimento Teixeira, que se anexa, no sentido de se proceder à abertura do período de
discussão pública da proposta de Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Área de Exploração Consolidada de Recursos Geológicos de Telões, durante um período de 30 dias
úteis, possibilitando aos interessados a apresentação de reclamações, observações ou sugestões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Plano de Pormenor do Parque da Vila de Pedras Salgadas – Proposta de dispensa de Avaliação Ambiental Estratégica – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------A decisão de elaborar o Plano de Pormenor para a área correspondente à Unidade Operativa de Planeamento e Gestão n.º 7, identificada e delimitada na Planta de Ordenamento do
Plano Diretor Municipal de Vila Pouca de Aguiar, e aprovar os respetivos Termos de Referência, foi tomada em deliberação camarária no dia 26 de junho de 2014. ---------------------O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4
de maio, estabelece o regime de avaliação ambiental a que estão sujeitos determinados pianos e programas, entre os quais os da área do ordenamento urbano e rural, nos quais têm
enquadramento os Planos Municipais de Ordenamento do Território, incluindo-se nestes,
os planos de pormenor. ----------------------------------------------------------------------------------Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, compete à Câmara Municipal, ponderar, face aos Termos de Referência do Plano em
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causa, designadamente o Plano de Pormenor do Parque da Vila de Pedras Salgada, se este
é, ou não, suscetível de enquadrar projetos que possam vir a ter efeitos significativos no
ambiente, atentos os critérios referidos no mesmo. ------------------------------------------------No âmbito do relatório que se anexa encontra-se justificada essa ponderação, concluindose que as obras previstas, pela sua natureza, não irão produzir efeitos significativos no ambiente, pois dispõe de uma intervenção muito reduzida no que respeita à edificação de novas construções, visando, sobretudo, reforçar o espaço verde existente, valorizando o caracter diferenciador do ambiente natural da área. ---------------------------------------------------Assim, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 78.° do Decreto-Lei n.º 80/2015, de
14 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe Nascimento Teixeira, que se anexa, no sentido de ser
dispensada a Avaliação Ambiental Estratégica para o Plano de Pormenor do Parque da Vila
de Pedras Salgadas, conforme fundamentação constante do relatório que se anexa e que faz
parte integrante da proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTEÇÃO CIVIL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Autoridade Nacional de Proteção Civil/Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar – Protocolo – Condições de
contratação e financiamento de equipas de intervenção permanente – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------No âmbito do objetivo "Melhorar a eficiência da proteção civil e as condições de prevenção e socorro" do programa do XXI Governo Constitucional, prever-se a melhoria e eficiência da proteção civil e das condições de prevenção e socorro face a acidentes e catástrofe,
designadamente mediante a valorização das associações e dos corpos de bombeiros voluntários, enquanto verdadeiros pilares do sistema de proteção e socorro, através de reforço
dos incentivos ao voluntariado, do apoio ao funcionamento e ao equipamento e do pleno
aproveitamento das capacidades operacionais e de comando. ------------------------------------O n° 5 do artigo 17° do Decreto-Lei n° 247/2007, de 27 de junho, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n° 248/2012, de 21 de novembro, prevê que, nos municípios em que se
justifique, os corpos de bombeiros voluntários ou mistos detidos pelas associações humanitárias de bombeiros podem dispor de equipas de intervenção permanente (EIP), cuja composição e funcionamento é definida pela Portaria n° 1358/2007, de 15 de outubro, com as
alterações introduzidas pela Portaria n°75/2011, de 15 de fevereiro. ----------------------------O governo decidiu, em resultado das conclusões do Grupo de Trabalho constituído pelo
Sr. Ministro da Administração Interna, da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
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da Liga de Bombeiros e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, atribuir uma EIP ao
concelho de Vila Pouca de Aguiar atendendo a que este concelho ainda não possui nenhuma destas equipas e detêm várias freguesias consideradas prioritárias no âmbito da defesa
da floresta contra incêndios. ----------------------------------------------------------------------------A Portaria n° 1358/2007, de 15 de outubro, alterada pela Portaria n°75/2011, de 15 de
fevereiro, dispõe que as condições de contratação e funcionamento da EIP são estabelecidas em protocolo a subscrever entre ANPC, a respetiva camara municipal e a associação
humanitária de bombeiros. ------------------------------------------------------------------------------Nestes termos, e ao abrigo do quadro legal supra referenciado, é presente uma proposta do
Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser aprovado o protocolo a celebrar entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar e Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Pouca de
Aguiar, nos termos do protocolo que se junta em anexo a esta proposta e faz parte integrante, comprometendo o Município a assegurar, designadamente, as obrigações e encargos
previstos na cláusula 6.a, nomeadamente a comparticipação mensal à Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar de metade dos encargos decorrentes com a
criação e funcionamento da EIP explicitados no n.°3 da cláusula supra referida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar – Proposta de comparticipação financeira para melhoramentos no
quartel – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As novas instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca
de Aguiar necessitam de alguns melhoramentos complementares, de forma a poder satisfazer as necessidades dos Bombeiros Voluntários e melhorar a funcionalidade do quartel e a
operacionalidade dos bombeiros., nomeadamente: -------------------------------------------------- Fornecimento e aplicação de telefone, incluindo formação aos seus potenciais utilizadores
(semelhante ao existente na sala/central de comunicações); --------------------------------------- Fornecimento e montagem de sirene (incluindo trabalhos de acessórios associados); ------- Fornecimento e instalação de campainha na porta principal; ------------------------------------As intervenções em causa foram devidamente referenciadas pelos técnicos municipais que
acompanharam a construção do novo quartel e pela direção e comando da AHBVVPA,
estando orçamentadas em 5.170,47€ (cinco mil, cento e setenta euros e quarenta e sete cêntimos), acrescidas de IVA, totalizando 6.359,68€ (seis mil, trezentos e cinquenta e nove
euros e sessenta e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------1. Determina o n° 2, do artigo 235º da Constituição da Republica Portuguesa que o Poder
Local tem como obrigação acompanhar o esforço na escolha e adoção de soluções adapta-
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das às realidades concretas das populações respetivas, prosseguindo os interesses das suas
populações. ------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ao Estado em geral, e ao Município de Vila Pouca de Aguiar, em particular, incumbem
responsabilidades de proteção Civil das dos cidadãos, dos munícipes e da comunidade. ----3. O Exercício das competências da Câmara Municipal em matéria de proteção Civil tem
como um dos instrumentos importantes a atividade dos Corpos de Bombeiros pertencentes às Associações Humanitárias. ----------------------------------------------------------------------Ao abrigo da alínea v), do n° 1 do artigo 33, da Lei n° 75/2013 de 12 de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido
de ser atribuído um subsídio no montante de 6.359,68€ (seis mil, trezentos e cinquenta e
nove euros e sessenta e oito cêntimos), para aplicar em intervenções de melhoramento
complementar do quartel dos Bombeiros Voluntários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS/ILUMINAÇÃO E ENERGIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Fornecimento de energia elétrica para as instalações elétricas
alimentadas em AT, MT, BTE; BTN e IP dos Municípios de Boticas, Chaves,
Montalegre Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e AMAT – Associação
de Municípios do Alto Tâmega – Proposta de autorização para a assunção de compromissos plurianuais – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação tomada em 08 de março de 2018 pelo executivo municipal, foi constituído
nos termos do artigo 39.° do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
nºs 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação mais atual, 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 IP, tendo o Município de
Vila Pouca de Aguiar integrado o agrupamento de entidades adjudicantes, e foi a AMAT Associação de Municípios do Alto Tâmega 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. -------------------------------------------------------------------------Em face do exposto, e na fase atual do procedimento pré-contratual tenho a honra de propor, que a Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar delibere, para os efeitos previstos na
alínea c), do n.º 1, e e), do n.º 2, ambos do artigo 16°, do Código dos Contratos Públicos
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(CCP) aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redação mais atual e de
acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 20°, e artigos 130° e 131°, todos do mesmo
CCP, sobre: ------------------------------------------------------------------------------------------------1) Escolha do tipo de procedimento: ------------------------------------------------------------------Autorizar, de acordo com o protocolo para constituição de agrupamento de entidades adjudicantes e com a alínea b), do n.º 1, do artigo 18° do DL 197/99 de 8 de Junho, e al. t),
do n.º 1, do artigo 24° dos Estatutos, e nos termos dos artigos 36° e 38° do CCP, a abertura do procedimento — Concurso Público com Publicidade Internacional previsto na alínea
c), do n.º 1, e e), do n.º 2, ambos do artigo 16°, e alínea a), do n.º 1, do artigo 20° e artigos
130° e 131°, todos do CCP para a aquisição dos serviços em causa. ----------------------------2) Preço Base e Prazo Contratual. ---------------------------------------------------------------------Autorizar a não fixação de preço base, pois nos termos do n.º 5 do artigo 47° do Código
dos Contratos Públicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua
redação, por decisão fundamentada da AMAT — Associação de Municípios do Alto Tâmega, como mandatária do agrupamento de entidades adjudicantes, não se encontra fixado
o preço base para o presente procedimento, atendendo que o concurso público com publicidade internacional, permitindo a celebração de contrato de qualquer valor e o órgão Câmara Municipal, pode nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 18° do DL 197/99 de 8
de Junho autorizar a celebração de contratos de qualquer valor. ---------------------------------Estabelece o Caderno de Encargos na cláusula 4º que o contrato a celebrar têm a duração
de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da sua celebração, sem prejni7o das obrigações acessórias que devam perdurar para além da sua cessação. O contrato podem ser renovado por um período de 12 (doze) meses, até ao limite máximo de 36 (trinta e seis) meses, no cômputo total, salvo se alguma das partes contratantes não pretender a sua renovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Aprovação das Peças Concursais: -------------------------------------------------------------------Aprovar as Peças Concursais Anexas (Programa de Concurso, Minuta de Anúncio e Caderno de Encargos); --------------------------------------------------------------------------------------4) Publicitação do Ato. -----------------------------------------------------------------------------------Aprovar a publicação do anúncio do Concurso Público no Diário da República, no Jornal
Oficial da União Europeia e ainda na Plataforma Eletrônica utilizada pela Associação de
Municípios do Alto Tâmega. ----------------------------------------------------------------------------5) Compromissos Plurianuais: --------------------------------------------------------------------------Conforme dispõe a alínea c) do n.º 1 do art.º 6.° da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - LCPA) e posteriores alterações, a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo
novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de
cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita
a autorização prévia da Assembleia Municipal, quando envolvam entidades da administração local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nos termos do n° 1 do artigo 6° do Decreto-Lei n° 127/2012, de 21 de junho, para efeitos
de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.° da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano. -------------O disposto no artigo 22.° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, adaptado à Administração Local, determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar
a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção
de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não
pode ser efetivada sem prévia autorização conferida pelo Órgão Deliberativo salvo quando:
• Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; -----------------------------------• Os seus encargos não excedam o limite de 20 000 contos (99.759,58€) em cada um dos anos
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. --------------Face aos considerandos enunciados e ao abrigo das disposições legais e enquadramento
supra citados, atendendo a que os encargos previstos para os anos seguintes, ultrapassarão
certamente os 99.759,58 €, deve a presente a proposta ser sancionada pela Assembleia Municipal para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.° da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro e do art.° 12.° do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e emitir autorização
favorável à assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato de Fornecimento
de Energia Elétrica para as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e IP dos Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e
AMAT - Associação de Municípios do Alto Tâmega. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APOIO ÀS FREGUESIAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ - Conselho Diretivo dos Baldios de Raiz de Monte – Proposta de
protocolo de cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O Conselho Diretivo de Baldios de Raiz do Monte manifestou vontade em colaborar com
o Município para a execução da obra de Pavimentação do Acesso à Fonte de São João, em
Raiz do Monte, dado que o mesmo se encontra em deficiente estado de conservação e manutenção que urge melhorar. ----------------------------------------------------------------------------Tal melhoria nesta infraestrutura básica é há muito reivindicada pela população devido à
sua demonstrada necessidade. --------------------------------------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar e do Conselho Diretivo de Baldios de
Raiz do Monte, proceder de imediato à execução da referida obra por forma a garantir melhores condições de circulação no mesmo. ------------------------------------------------------------
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Com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições conferidas pelo artigo 23°,
n.º 2, alínea a) e m) da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, é presente uma proposta do
Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser celebrado o protocolo em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE - Posto da Guarda Nacional Republicana de Pedras Salgadas –
Proposta de aquisição de material – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- O Posto da Guarda Nacional Republicana em Pedras Salgadas foi cedido pela freguesia de
Bornes de Aguiar àquela Guarda em 06 de outubro de 1992. -------------------------------------- Desde essa data não foram efetuadas no edifício quaisquer obras de vulto, acusando atualmente um acentuado desgaste, nomeadamente ao nível de caixilharias, pavimentos, paredes, coberturas e sanitários. ------------------------------------------------------------------------------ Face aos mencionados constrangimentos foi solicitada ao Município uma comparticipação para aquisição de material de construção tendo em vista a execução de algumas obras
para modernizar o prédio e torná-lo mais confortável para os que ali trabalham e para os
utentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ De acordo com orçamento apresentado pela GNR a intervenção encontra-se estimada em
8.980,81€ (oito mil novecentos e oitenta euros e oitenta e um cêntimos). ----------------------Em coerência com as razões enunciadas no exercício da competência prevista na alínea o),
do n.º 1, do artigo 33.° do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, é presente uma
proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido da Câmara
Municipal assumir o encargo referente à aquisição de material para o Posto da GNR em
Pedras Salgadas no montante de 8.980,81€ (oito mil novecentos e oitenta euros e oitenta e
um cêntimos), conforme mapa anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE - José Fernandes Lopes – Proposta de atribuição de comparticipação financeira para beneficiação de habitação por motivo de incêndio – Apreciação
e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ao abrigo da alínea v), do n° 1 do artigo 33, da Lei n° 75/2013 de 12 de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido
de ser atribuída o montante de 5.000,00€ (cinco mil euros), com IVA incluído à taxa legal
em vigor, para aplicar na habitação do agregado familiar do José Fernandes Lopes, residente na Localidade de Filhagosa, Freguesia Tresminas, conforme documentação em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TREZE - Núria Araújo Carty – Proposta de 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 Núria Araújo Carty, a frequentar o 4.° ano de escolaridade na EB1 de Vila Pouca 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.° 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 do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser concedido o subsídio escolar pelo escalão B. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/INSERÇÃO PROFISSIONAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CATORZE - Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
de Marco de Canaveses – Proposta de celebração de protocolo – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses
(EPAMAC) situa-se na Freguesia de Rosém, Concelho de Marco de Canaveses, e foi criada
em 19 de Dezembro de 1989, com o nome de Escola Profissional de Agricultura de Marco
de Canaveses; ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses
permite formar Jovens na área de Agricultura, Jardinagem e Gestão Equina entre outras
áreas, preparando-os com conhecimentos técnicos capazes de transpor para a atividade
prática; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Os cursos profissionais têm um estágio, no final de cada ano, assumindo o carácter de
Formação em contexto de trabalho, proporcionando ao estagiário contacto com as realidades laborais e conhecimentos que lhe permitam o acesso ao mercado de trabalho; ----------- A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses é
frequentada por alunos do concelho de Vila Pouca de Aguiar; -----------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
no sentido de ser aprovada a minuta de protocolo entre a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses e a Câmara Municipal de Vila Pouca
de Aguiar, no sentido desta autarquia se comprometer a receber estagiários naturais elou
residentes do concelho de Vila Pouca de Aguiar. Mais se refere que todos os estágios curriculares não envolvem qualquer tipo de despesa para o Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção do Público: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio a Senhora D. Judite Leyva, para solicitar informações sobre o plano para a
Beira Rio, pretendendo saber se já há propostas concretas. ------------------------------------------------ Interveio o Senhor Rui Sousa, para indagar sobre a participação de Vila Pouca de
Aguiar no rali do Alto Tâmega, tendo o Senhor Presidente da Câmara respondido que o
rali em causa conta apenas com a participação de Chaves e Boticas. ------------------------------------- Interveio o Senhor, Nelson Loureiro Batista, para referir que o parque de merendas
na entrada Norte de Pedras Salgadas necessita de revitalização e de limpeza. Mais declarou
que junto á Igreja de São Martinho é necessário proceder à limpeza de pinheiros pois interferem em diversos postos de eletricidade. --------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Alcino Alves, para falar da degradação da Vila de Pedras Salgadas que se tem verificado ao longo do tempo. Mais referiu que as obras que se têm feito na
localidade não foram devidamente executadas. Referiu ainda que é necessário um tapete de
betuminoso desde o Bairro da Padeira até ao antigo Hotel Universal, pois a estrada encontra-se muito degradada. Que a antiga estação de caminho-de-ferro se encontra em estado
de abandono, necessitando ser revitalizada. Que as pontes das Regateiras e das Romanas
deveriam ser classificadas, atendo o seu valor histórico e ainda que as escolas primárias da
freguesia deveriam ser aproveitadas. ---------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara referiu que a estação da CP não foi cedida ao Município, mas apenas foi cedido pela antiga REFER o respetivo cais. ------------------------------------- Interveio o Senhor Licínio Roxo Gonçalves, para questionar qual o papel das entidades públicas no que se refere à limpeza de terrenos que são propriedade de emigrantes,
tendo o Senhor Presidente da Câmara enunciado o procedimento previsto na lei para tais
situações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Interveio novamente a Senhora D. Judite Leyva, para referir que Pedras Salgadas foi
muito afetada pela perda de emprego, considerando urgente a fixação de população jovem.
Mais referiu que foi prometido um parque infantil para a Colina do Sol, o qual não foi ainda executado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor Vereador Manuel Chaves, para partilhar a opinião manifestada
pelo Senhor Alcino Alves, referindo que as obras executadas em Pedras Salgadas não têm o
resultado pretendido. Considerou, todavia, que o problema de Pedras Salgadas não reside
nas infraestruturas. Disse ainda que a Associação dos Amigos de Pedras Salgadas deveria
aproveitar para dinamizar os recursos humanos originários da terra, tais como, músicos,
escritores, cartoonistas, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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: __________________________________.

