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-------- Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniu na sede
da Junta de Freguesia de Telões, 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, LUÍS FILIPE DO NASCIMENTO
TEIXEIRA, ARLINDO DE SOUSA RIBEIRO, MARIA JOÃO MENDES DA SANTA
FERNANDES e MANUEL FERNANDES CHAVES, respetivamente, Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar e eu, 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, José Manuel Moreira Nunes Matias, por motivo justificado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificado o cumprimento das formalidades legais, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou aberta a reunião eram dezoito horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da Reunião Ordinária de 9 de agosto de 2018 – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDOS COMUNITÁRIOS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta nº 110/2018 – Programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais – Remodelação do edifício do Tribunal para Criação de Loja do Cidadão –
Proposta de apresentação de candidatura – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------- O Governo assumiu entre os seus objetivos prioritários a afirmação do "interior" como
fundamental para o desenvolvimento económico e a coesão territorial, promovendo uma
nova abordagem de aproveitamento e valorização dos recursos e das condições próprias do
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território e das regiões fronteiriças, enquanto fatores de desenvolvimento e competitividade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Orçamento de Estado para 2018, aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro,
prevê, no n.º 1 do artigo 92.°, no âmbito da cooperação técnica e financeira uma dotação
específica para o financiamento de projetos, com relevância para o desenvolvimento regional e local, a desenvolver pelas autarquias locais de acordo com os princípios da igualdade,
imparcialidade e justiça. ----------------------------------------------------------------------------------- Constituem objeto do concurso ao Programa BEM - Beneficiação de Equipamentos Municipais, (Despacho n.º 6274/2018) as iniciativas de natureza municipal que promovam a
coesão territorial e o aumento da capacidade de atração dos territórios do interior, designadamente projetos de valorização e requalificação de espaços, infraestruturas ou equipamentos municipais que potenciem o desenvolvimento desses territórios. ---------------------------- O município de Vila Pouca de Aguiar pretende criar uma Loja do Cidadão, sendo para o
efeito necessário remodelar o rés-do-chão do Palácio da Justiça de Vila Pouca de Aguiar,
estimando-se uma intervenção no valor de 299.574,57 € com IVA incluído. ------------------- É neste contexto que se pretende efetuar candidatura com enquadramento no Programa
BEM, na tipologia Valorização de infraestruturas e equipamentos para a prestação de serviços de apoio à população através de Obras de requalificação, de beneficiação, de ampliação
ou de conservação de infraestruturas, equipamentos e espaços públicos municipais preexistentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Por tudo isso e de acordo com as atribuições do município previstas no art.º 23º 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 autorizada a aprovação da apresentação da candidatura "Remodelação do Edifício do Tribunal para Criação de Loja do Cidadão" ao Programa BEM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta nº 111/2018 – Atribuição de subsídios no âmbito no âmbito da Ação Social
Escolar para o 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar – Apreciação e deliberação.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da análise efetuada aos 227 processos de candidatura a subsídio escolar
apresentados pelo Agrupamento Vertical de Escolas 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.º 8452-A/2015, com as alterações introduzidas pelo despacho n.º 5296/2017, de 16 de
junho, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
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sentido de serem concedidos os subsídios conforme listagem e respetivos processos anexos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.° Ano - Escalão A – 13; Escalão B – 11; Não Subsidiados – 2. --------------------------------2.° Ano - Escalão A – 27; Escalão B – 16; Não Subsidiados – 4. --------------------------------3.° Ano - Escalão A – 25; Escalão B – 17; Não Subsidiados – 2. --------------------------------4.° Ano - Escalão A – 25; Escalão B – 20; Não Subsidiados – 3. --------------------------------Pré-Escolar - Escalão A – 31; Escalão B – 25; Não Subsidiados – 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No final dos trabalhos o Senhor Vereador, Manuel Chaves, pediu a palavra para
referir que na abertura da feira do mel os discursos do Senhor Presidente da Junta de Freguesia e do Senhor Presidente da Câmara Municipal não divergiram do que é habitual, estando alinhados com as intervenções na assembleia municipal, não fosse uma crítica a um
“post” na rede social Facebook. Referiu o Senhor Vereador Manuel Chaves que em política
a crítica é saudável, pois ele próprio colocou um “gosto” na publicação, contudo não pode
deixar de notar que quem assiste aos discursos, sente-se em desvantagem pois não pode
contrapor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A seu ver a crítica do Senhor Presidente da Câmara não faz sentido, pois pelo contrário, deveria sentir um elogio quando um líder da oposição publica uma foto nas redes
sociais de um passeio em mau estado ou de um relvado pouco cuidado, pois nesse caso é
sinal de que a oposição não tinha muito a dizer sobre a governação da Câmara Municipal. --------- Disse ainda o Senhor Vereador Manuel Chaves, que optou por fazer crítica política
nas reuniões de Câmara e não no Facebook, Se eu fosse presidente não publicava um canteiro, mas
sim um lameiro verde que foi estragado e lá colocado gravilha. Publicava mais, O Centro Interpretativo
do Castelo, o qual se encontra fechado e em degradação, pese embora haja um trilho que liga o Centro Interpretativo ao Castelo com sinais de grande frequência. ------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Rita Dias respondeu, dizendo que o problema do Centro
Interpretativo do Castelo prende-se com uma execução deficiente da obra. Já se realizaram
reuniões com a Direção Regional da Cultura do Norte para obter a autorização necessária
do arquiteto que projetou o edifício, para permitir a intervenção no imóvel. De facto não
está aberto e requalificado. Paralelamente estamos a pensar em rever o Trilho do Castelo e
a sua interligação com a Barragem de Gouvães, criando uma maior atratividade do local. ---------- Interveio também o Senhor Presidente da Câmara para dizer que o problema do
Centro Interpretativo prende-se com um número muito reduzido de visitas. Já se tentou no
passado concessionar o espaço, incluindo o funcionamento de um café, servindo de ponto
de encontro para os moradores da aldeia, mas infelizmente tornou-se impossível a exploração do espaço, pois a pessoa a quem foi confiada a abertura do Centro Interpretativo, acabou por desistir do projeto, pois passava dias e dias sem um único cliente/visitante. ---------
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-------- Afirmou ainda o Senhor Presidente da Câmara que fazer é importante, mas por
vezes a manutenção dos espaços é difícil. Já reuniu com a UTAD no sentido de marcar
percursos ligados ao património, nomeadamente às sepulturas, tentar dinamizar e justificar
a presença de alguém no Centro Interpretativo. ------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara referiu ainda que em relação à objetividade do seu
discurso, o problema não é a crítica política, que é saudável, mas pensa que se deve ter cuidado com o que se publica. Saber o que é critica politica quando tal não tem valor nenhum
e que no contexto e momento em que a publicação na rede social é feita, pode prejudicar a
imagem do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda o Senhor Presidente da Câmara Municipal, que concorda com os comentários
do Senhor Vereador Manuel Chaves, os quais são de facto crítica política, mas é importante
dizer que quando existem tantos jardins e que a maioria está bem, embora haja sempre que
melhorar e que intervir, não se pode cingir a um pequeno espaço em que naquele dia a relva não foi cortada, pois quando se aproveita uma fotografia e se procura dar a imagem de
que esta tudo mal, quando a maioria estão bem, é revelador da falta de cuidado com a imagem que passamos do nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara citou ainda que alguém que venha às Pedras Salgadas no decurso da Feira do Mel, a qual, ao contrário de outros certames, dizer que a sua
utilidade é duvidosa, tem um impacto muito forte no setor das vendas de mel e nesse dia
colocam esse post a dizer mal de Pedras Salgadas. Citou outro exemplo: Decorreu o Concurso Hípico e nesse dia publicaram um post, referindo que as ruas de Pedras Salgadas estão
vazias, lamentando dizer que estas atitudes não são crítica política. A mesma situação se
coloca relativamente ao projeto de requalificação do largo principal de Telões, onde colocaram um grafiti de crítica quando não se conhece o projeto e não se foi à apresentação do
projeto, onda aí sim podiam dar a sua opinião. -------------------------------------------------------------- Interveio ainda o Senhor Franco Mesia, o qual questionou quando avançariam as
obras do Largo de Zimão, tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal respondido que
o projeto careceu de alterações, pois a partir do largo havia uma acessibilidade para a propriedade de duas pessoas, a qual se encontrava em ruínas e o Município negociou a aquisição do imóvel, sendo que a escritura será lavrada brevemente, permitindo a continuação
das obras de requalificação daquele espaço. ------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador, Manuel Chaves, referiu ainda que a explicação da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias se aceita, mas a obra do Centro Interpretativo já foi concretizada há
alguns anos, questionando se até à data ainda não houve tempo para a corrigir? A mesma
situação coloca-se em relação às pontes do Rio Avelames, que se encontram em ruinas há
muito tempo e tardam os trabalhos de recuperação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram dezoito horas e quarenta e quatro minutos, da qual se lavrou a
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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: __________________________________.

