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-------- Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniu na
sede da Junta de Freguesia de Tresminas, 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, ARLINDO DE SOUSA RIBEIRO, MARIA JOÃO MENDES DA
SANTA FERNANDES e MANUEL FERNANDES CHAVES, respetivamente, Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar e eu, MÓNICA RAQUEL
DE MATOS MARTINS CALHEIROS, Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica e Secretária da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- Esteve ainda presente o Senhor, NUNO MIGUEL FERNANDES AZEVEDO,
Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------- Faltou o Senhor Vereador, Luís Filipe do Nascimento Teixeira, por motivo justificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificado o cumprimento das formalidades legais, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou aberta a reunião eram dezoito horas e cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da Reunião Ordinária de 23 de agosto de 2018 – Apreciação e
deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/LICENCIAMENTO E VISTORIAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Proposta nº 126/2018 – Compartes de Baldios da Povoação de
Guilhado – Ampliação de Edifício de Apoio à Povoação de Guilhado Proposta de
isenção de taxas – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a informação da técnica, bem como a informação do Chefe da Divisão de
Ambiente e Urbanismo, nos termos do nº 2 do artigo 26° do Regulamento de Liquidação e
Cobranças de Taxas Municipais, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe Nascimento Teixeira, que se anexa, no sentido de isentar as taxas a aplicar aos Compartes de
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Baldios da Povoação de Guilhado, no valor aproximado de 416,86 €, referente à ampliação
de um edifício de apoio à povoação de Guilhado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/AGRICULTURA E VETERINÁRIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Proposta nº 127/2018 – Aguiarfloresta Associação Florestal e ambiental de Vila pouca de Aguiar – Proposta de comparticipação financeira - Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O setor apícola em Vila Pouca de Aguiar, tal como no resto de Portugal, é uma atividade
tradicionalmente ligada à agricultura, normalmente encarada como um complemento ao
rendimento das explorações, sendo porém de assinalar um crescente universo de apicultores para os quais a apicultura é a base das receitas da exploração. --------------------------------A apicultura é uma atividade essencial também para o equilíbrio e sustentabilidade do meio
Ambiente. Criar abelhas é de vital importância para a agricultura pela efetiva polinização,
que, por sua vez, provoca um significativo aumento na produção agrícola, pois as abelhas
respondem por cerca de 80% da polinização dos vegetais. ----------------------------------------Em Vila Pouca de Aguiar o setor apícola tem vindo a ser consolidado, havendo no momento várias dezenas de apicultores registados e detentores de mais de três milhares de
colónias, segundo informação difundida pela AGUIARFLORESTA. --------------------------Desde Julho de 2009 a AGUIARFLORESTA obter o reconhecimento de entidade gestora
da Zona Sanitária Controlada (ZSC), onde se pretende ter um controlo ativo no rastreio de
doenças apícolas, de modo a conjugar esforços no seu tratamento e evitando a entrada e
proliferação de doenças de declaração obrigatória na referida ZSC. -----------------------------Este estatuto é atribuído a zonas geográficas onde se procede ao controlo sistémico de
doenças, reconhecidas pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), como
forma de reconhecer e valorizar os apicultores que se empenham e se envolvem mais ativamente neste objetivo de garantir a melhor sanidade do efetivo apícola. ----------------------As Zona Controlada abrange todos os apiários inseridos na mesma, pelo que todos os apicultores detentores de apiários no concelho de Vila Pouca de Aguiar são alvo de ações de
divulgação/informação, onde se recolhem amostras de abelhas e de criação para posterior
análise anatomopatológicas, são distribuídos Boletins de Apiário e se sensibilizam os apicultores a praticar algumas medidas de carácter sanitário, possibilitando um mais eficaz combate às doenças das abelhas eventualmente existentes. ----------------------------------------------
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Apesar da melhoria substancial das práticas desenvolvidas pelos apicultores e organizações
representativas no território do concelho de Vila Pouca de Aguiar, subsistem as principais
preocupações dos apicultores. Estando estas essencialmente centradas no crescente aumento da mortalidade das colónias, diretamente ou indiretamente associado ao «Despovoamento de colónias» / desaparecimento de abelhas das colmeias. Este fenómeno está a provocar
baixas elevadas, e apesar de estar associado às alterações climáticas, à generalização do uso
de químicos na agricultura intensiva, às pragas e a doenças de origem bacteriana e ou fúngica que atingem as abelhas, às radiações eletromagnéticas, à degradação genética, etc., a maior causa, apontada pelos apicultores da região, para o enfraquecimento e morte das colónias, continua a ser a Varroose. ------------------------------------------------------------------------Apesar do empenho e esforço dos apicultores na procura da sustentabilidade e competitividade das suas explorações estes vêem-se confrontados com constrangimentos e problemas de sanidade das abelhas, onde se destaca a Varroose. Agravados, nos últimos anos, pela
anormalidade e "má" meteorologia para a apicultura, levando a níveis de produção e rentabilidade muito baixos. ------------------------------------------------------------------------------------O controlar e minimizar os efeitos da Varroose obriga os apicultores a um grande dispêndio
de recursos para garantir níveis baixos de infestação das colónias, pois estes apenas dispõem atualmente de um apoio a um único tratamento previsto na medida A do Programa
Apícola Nacional (PAN). --------------------------------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar sensível a esta problemática alertou e reivindicou
sem sucesso junto da Secretaria de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural o reforço do apoio, nomeadamente do alargamento do apoio para a comparticipação de pelo menos 2 tratamento por época aos apicultores, em virtude da incidência e agressividade da
Varroose e do elevado custo dos tratamentos homologados disponíveis no mercado. Condições que poderão estar a contribuir para realização de tratamentos insuficientes por alguns
dos apicultores e para o eventual uso alternativo de produtos não homologados (mais baratos mas de efeitos duvidoso e até nefastos às abelhas e ao ambiente) com prejuízo para a
globalidade dos apicultores e da apicultura. ----------------------------------------------------------De acordo com o Plano de luta contra a Varroose, definido no Programa Sanitário Apícola
elaborado pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária: "Um correto tratamento das colónias
com fármacos é considerado o meio mais eficaz de controlo da doença. Se não for aplicado qualquer tratamento para a Varroose nas colónias (tendo em conta que a doença existe de forma endémica em Portugal
continental, e que numa primeira fase, poderá não existir qualquer sinal evidente da mesma) existe uma
quebra de produção que faz baixar os rendimentos e leva à perda das colónias, sendo que o enfraquecimento
dos enxames pela Varroose é uma das razões do aparecimento de doenças associadas. Dado que atualmente não é possível erradicar completamente a Varroose, o tratamento preventivo das colmeias com fármacos é assim a forma indicada de combater a doença e assim evitar as consequências da mesma." ----------O plano acima referido determina: "Face às condições climatéricas do nosso país, deverão ser efetuados dois tratamentos obrigatórios por ano em cada colónia, sendo que um tratamento poderá ser constituído
por duas aplicações." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nestes termos e considerando a importância do setor apícola nas dimensões económicas,
ecológicas e sociais e especial premência minimizar o feitos nefasto da Varroose para a sanidade e vitalidade da apicultura no nosso concelho, nos termos da alínea o) e jj) do artigo
33° 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 de ser atribuída uma comparticipação financeira de € 10 000,00 (dez mil duzentos euros) à Aguiarfloresta - Associação Florestal e
Ambiental de Vila Pouca de Aguiar para comparticipação de 75% dos custos com a aquisição do tratamento, não comparticipado pelo Programa Apícola Nacional, em benefício dos
apicultores do concelho de Vila Pouca de Aguiar devidamente registados. --------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal não participou na discussão e votação deste
ponto, por pertencer aos órgãos sociais da Aguiarfloresta. Assumiu a presidência, neste
ponto, a Senhora Vereadora, Ana Rita Ferreira Dias Bastos, tendo o Senhor Presidente da
Câmara Municipal reassumido funções no final da votação deste ponto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CULTURA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Proposta nº 128/2018 – Complexo Mineiro Romano de Tresminas – Proposta de protocolo de colaboração – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Complexo Mineiro Romano de Tresminas representa uma das mais importantes explorações de ouro do Império Romano. Os séculos I e II d.C. foram de intensa atividade mineira, principalmente para exploração de ouro, mas também de outros minérios, como prata e chumbo. Destes trabalhos resultou um conjunto monumental formado pelas cortas de
exploração a céu aberto e por um interessante complexo de poços e galerias subterrâneas.
Durante cerca de dezoito séculos, este património mineiro permaneceu bem preservado, o
que motivou a sua classificação como Imóvel de Interesse Público (1997) e, mais recentemente, a classificação de alguns componentes do sistema de abastecimento de água a esta
zona mineira como Monumento de Interesse Público (2012). ------------------------------------Atualmente, os trilhos sinalizados possibilitam a visita interpretada a esta mina pública romana, desde a perspetiva global a partir dos miradouros sobre as cortas até à incursão nas
galerias subterrâneas, as quais se situam em propriedade privada. -------------------------------As cortas estão localizadas em propriedade privada e pese embora os proprietários tenham
acedido a que possam ser visitadas, sem exigência de qualquer retribuição, importará regularizar a utilização e fruição dos terrenos. ------------------------------------------------------------De referir ainda que o Complexo Mineiro Romano de Tresminas foi um dos parceiros
fundadores do Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Geológico e Mineiro de Portugal.
Assim, no âmbito das atribuições conferidas pelo artigo 23°, n.º 2, alínea e) e m) da Lei n°
75/2013, de 12 de setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara
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Municipal, que se anexa, no sentido de ser celebrado o protocolo anexo, forma a garantir as
visitas à Corta da Ribeirinha, no Complexo Mineiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Proposta nº 129/2018 – Passes Escolares – Proposta de isenção/redução Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da análise efetuada aos 49 (quarenta e nove) pedidos de isenção de passe
escolar por parte dos alunos que se encontram a frequentar o ensino secundário, em conformidade com os n." 1, 2 e 5 do artigo 32.°, e o artigo 33.° do Ponto II do Capitulo IV, do
Regulamento Social do Município, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de serem concedidos os apoios conforme listagem e respetivos processos anexos. -------------------------------------------------------------------Existindo ainda 17 (dezassete) pedidos de isenção de passe escolar de alunos que frequentam o Ensino Profissional, e uma vez que este assume as despesas com o transporte escolar, é ainda proposta que não seja concedido qualquer apoio por parte do Município, conforme listagem e respetivos processos anexos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Proposta nº 130/2018 – Atribuição de subsídios para o 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da análise efetuada a quatro (4) novos processos de candidatura a subsídio
escolar apresentados pelo Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, 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 nº 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, no sentido de serem concedidos os subsídios, conforme documentos em anexo (fichas
de candidatura e comprovativos do escalão do abono de família): -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No final da reunião, interveio o Senhor Vereador, Manuel Chaves, para referir que a
Freguesia de Tresminas é para si especial por ter aí as suas origens. ------------------------------
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-------- Disse que a freguesia foi durante muito tempo abandonada, quer pela Câmara Municipal, quer pela Junta de freguesia. --------------------------------------------------------------------------- A pré-escola atualmente é frequentada apenas por 3 crianças e tal facto deve ser
objeto de reflexão, no sentido de verificar o que é possível fazer para fixar população. ------------- No que se reporta ao património arqueológico Romano existente na freguesia, entende que o fim do Festival do ouro Romano, foi prejudicial, uma vez que contribuía para a
divulgação do património. --------------------------------------------------------------------------------------- Questionou ainda sobre a situação da família carenciada que habita na aldeia, pois a
situação continua muito grave. --------------------------------------------------------------------------------- O mesmo Vereador, quis ainda registar a forma digna como o atual Presidente da
Junta tem exercido o cargo. Todavia a freguesia manifesta ainda algum atraso em relação às
outras do concelho e por isso necessita de uma visão especial por parte da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara referiu que o Festival do Ouro Romano terminou
porque se verificou que se estava a cair numa rotina e que não trazia mais-valias para o
concelho, tendo sido decidido fazer-se um evento mais cultural e técnico, através da realização de conferências, colóquios, etc. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram dezoito horas e trinta e cinco 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: __________________________________.

