Livro______
Folha______
Pres.___________
Secr.___________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR
CÂMARA MUNICIPAL
ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JANEIRO DE 2018

-------- Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, reuniu na sede da
Junta de Freguesia de Alfarela de Jales, a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, para
apreciação e deliberação dos assuntos constantes da agenda. ---------------------------------------------- Estiveram presentes os Senhores: ANA RITA FERREIRA DIAS BASTOS, JOSÉ
MANUEL MOREIRA NUNES MATIAS, LUÍS FILIPE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, ARLINDO DE SOUSA RIBEIRO e MANUEL FERNANDES CHAVES, respetivamente, Vice-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. ---------------------------- Faltaram, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, por motivo de agenda e a Senhora Vereadora, Maria João Mendes da Santa Fernandes por motivos profissionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificado o cumprimento das formalidades legais, a Senhora Vice-Presidente da
Câmara Municipal declarou aberta a reunião eram dez horas e dois minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da Reunião Ordinária de 11 de janeiro de 2018 - Apreciação e
deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada, para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO/PATRIMÓNIO E EDIFÍCIOS
MUNICIPAIS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Concurso para a concessão da exploração das Lojas nºs 7 e 11 do
Mercado Municipal de Vila Pouca de Aguiar – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que as Lojas nºs 7 e 11 do Mercado Municipal, se encontram vagas. ----------Perante tal facto e considerando que é necessário fomentar uma nova dinâmica do Mercado Municipal, tomando as diligências necessárias à ocupação das lojas agora vagas. ---------Por conseguinte e em obediência ao princípio da boa administração, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser deliberado: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1) Aprovação do edital para realização de concurso público para apresentação de proposta
em carta fechada com vista à ocupação das lojas n° 7 e 11 do Mercado Municipal; ----------2) Publicação do edital nos lugares de costume, bem como no Jornal Notícias de Aguiar; --3) Nomeação do seguinte júri para condução do respetivo procedimento: Presidente: Mónica Raquel de Matos Martins Calheiros. -------------------------------------------------------------Vogais efetivos: António Joaquim Barreiro Lameiras e Maria Margarida Nunes da Silva. ---Vogais suplentes: Ana Luísa Martins Pereira e Lídia Maria Veríssimo Caneira. ---------------4) Nos termos previstos no artigo 44.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro e no artigo 6° do Regulamento do Mercado Municipal de Vila Pouca de Aguiar, delegar no Senhor Presidente da Câmara Municipal todos os atos inerentes à adjudicação da(s) concessão(ões), nomeadamente, adjudicação,
aprovação de minuta de contrato, pedido de documentos de habilitação e assinatura de
contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Vila Real – Proposta de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------A União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Vila Real tem vindo a colaborar com o Banco Alimentar Contra a Fome de Braga no trabalho de distribuição de frutas e legumes; ----------------------------------------------------------------------------------Esta distribuição beneficia todas as IPSS do Distrito de Vila Real que pretendem recorrer a
este apoio; --------------------------------------------------------------------------------------------------Para acondicionamento, preservação e transporte dos géneros alimentares a referida União
solicitou um apoio financeiro, no valor de 110,00€ mensais, aos Municípios do distrito; ----O Município de Vila Pouca de Aguiar efetuou as respetivas comparticipações financeiras
mensais até ao mês de junho de 2017; ----------------------------------------------------------------A União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Vila Real solicita
agora igual apoio financeiro referente aos meses de agosto a dezembro de 2017 (5 meses),
no valor de 550,00€; --------------------------------------------------------------------------------------O Município pretende ser um vetor de mobilização dos meios sociais no concelho de Vila
Pouca de Aguiar, promovendo a igualdade social dos grupos desfavorecidos. ----------------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, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se
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anexa, no sentido de ser concedido um apoio financeiro à União Distrital das Instituições
Particulares de Solidariedade Social de Vila Real no valor de 550,00€ (quinhentos e cinquenta euros), por forma a comparticipar as despesas referentes ao acondicionamento,
preservação e transporte dos géneros alimentares. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Santa Casa da Misericórdia de Vila Pouca de Aguiar – Proposta de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------A Santa Casa de Misericórdia de Vila Pouca de Aguiar, através do Contrato Local de Desenvolvimento Social de 3ª Geração - CLDS-3G, se encontra a promover um Concurso de
Ideias Empreendedoras, aberto a toda a comunidade Aguiarense; -------------------------------Este concurso de ideias tem como objetivo estimular o espírito empreendedor, o desenvolvimento de ideias inovadoras e impulsionar os diversos setores da economia local; ----------Esta iniciativa pretende ainda identificar novas ideias de negócio, bem como apoiar o desenvolvimento de projetos empresariais, ajudando o empreendedor a implementar o seu
negócio, acompanhando a sua evolução e transformando o seu êxito numa inspiração para
outros potenciais empreendedores; --------------------------------------------------------------------A Santa casa da Misericórdia de Vila Pouca de Aguiar de Aguiar solicitou um apoio financeiro com vista à promoção do Concurso de Ideias Empreendedoras; -------------------------A Câmara Municipal pretende apoiar todas as iniciativas que promovam o empreendedorismo e, por conseguinte, fomentem o desenvolvimento e a empregabilidade 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,
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 do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
no sentido de conceder um apoio financeiro no valor de 400,00€ (quatrocentos euros) à
Santa Casa da Misericórdia de Vila Pouca de Aguiar, por forma a comparticipar as despesas
relativas ao Concurso de Ideias Empreendedoras. ---------------------------------------------------------- A Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, não participou na discussão e
votação deste ponto, por fazer parte dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia. Assumiu a presidência da reunião o Senhor Vereador, Luís Filipe do Nascimento Teixeira,
tendo a Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal reassumido funções no final da votação deste ponto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/EDUCAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar – Proposta de
pagamento de inscrição no Programa “Eco-Escolas” – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------• O Eco-Escolas é um programa internacional da "Foundation for Environmental Education", desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE (Associação Bandeira Azul da
Europa). Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela
escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. -----------------------------• O programa é coordenado a nível internacional, nacional, regional e de escola. Esta coordenação multinível permite a confluência para objetivos, metodologias e critérios comuns
que respeitam a especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos e caraterísticas
do meio envolvente. --------------------------------------------------------------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------• É a primeira vez que existe a pretensão, por parte do Agrupamento, de fazer a inscrição
no programa eco escolas, --------------------------------------------------------------------------------• A maioria dos municípios tem vindo a assumir o valor de inscrição das suas escolas, por
considerarem a importância de ter "escolas reconhecidas como Eco-Escola" nos seus concelhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------• O valor da inscrição por estabelecimento é de 70,00€. Este valor visa ajudar a custear uma
parte do trabalho e materiais inerentes ao funcionamento, gestão e atividades do Programa
Eco-Escolas. -----------------------------------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
no sentido de ser atribuído o valor de 70,00 € para pagamento de inscrição do Agrupamento de escolas de Vila Pouca de Aguiar, nesta iniciativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CULTURA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de Raiz de Monte – Proposta de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de Raiz do Monte é uma Associação sem fins
lucrativos que tem como objetivo a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus
associados; --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ao longo da sua existência tem vindo a desenvolver um trabalho profícuo para a população
local, promovendo e participando em manifestações de âmbito cultural e recreativo em
prol da comunidade; --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal pretende apoiar as Associações que, de uma forma voluntária, intervêm junto dos seus sócios e da população em geral, desenvolvendo atividades que promovem a cooperação e o associativismo local; ----------------------------------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------O Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de Raiz do Monte solicitou um apoio financeiro com vista à construção de uma cozinha de apoio à sede da Associação; --------------------Esta obra revela-se essencial na medida em que apoiará as várias atividades que são realizadas durante o ano, nomeadamente aquando da realização do Festival de Folclore, no qual
são servidas cerca de 300 refeições. --------------------------------------------------------------------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"; ---------------------------------------------------------------Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar delibere no
sentido de conceder um apoio financeiro no valor de 5.000€ (cinco mil euros) ao Grupo
Desportivo Recreativo e Cultural de Raiz do Monte, por forma a comparticipar as despesas
relativas à construção de uma cozinha de apoio à sede da Associação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Concurso Literário do Concelho do Concelho de Vila Pouca de
Aguiar – 5ª Edição – Tema “Crescer em Vila Pouca de Aguiar” – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------• A prática regular de atividades como a Leitura e a Escrita são hábitos fundamentais para a
formação de todos os indivíduos, nomeadamente dos mais jovens; -----------------------------• O "Concurso Literário" tem como principais objetivos a promoção e consolidação de
hábitos de leitura, de escrita criativa e de expressão literária; --------------------------------------• De acordo com o n.°4 das Normas Reguladoras do Concurso Literário de Vila Pouca de
Aguiar, aprovadas em reunião de Câmara de 23 de janeiro de 2014, o tema do concurso
será anualmente definido por deliberação do executivo camarário. ------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------• A 5.a edição do ano de 2014 é destinada à Prosa. -------------------------------------------------Assim: -------------------------------------------------------------------------------------------------------• O tema que nos propomos para a 5.aedição do concurso é: Crescer em Vila Pouca de Aguiar.
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Assim, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no
sentido de ser Aprovado o tema para a 5a edição do Concurso Literária do Concelho de
Vila Pouca de Aguiar - Crescer em Vila Pouca de Aguiar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Érica da Silva Ezequiel - Isenção 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.°
e o 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 concedido a partir do 2º trimestre a isenção do passe escolar à aluna, Érica da Silva
Ezequiel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - José Filipe Alves Chaves – Reavaliação de pedido de isenção de
passe escolar – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O aluno José Filipe Alves Chaves, a frequentar o 10º ano de escolaridade, no Agrupamento
de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, foi-lhe atribuída uma de Redução de 50% no passe
escolar de acordo com Escalão 2 de abono de família. ---------------------------------------------Em conformidade com o n.º 4 do Ponto II do artigo 33.°, "Sempre que ocorram alterações ao
escalão do abono de família, haverá lugar à reavaliação do pedido de isenção anteriormente efetuado". ------Sendo assim, e de acordo com o escalão do abono de família auferido pelo aluno, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido do
apoio a atribuir ser reposicionado no Escalão 1, e a atribuição de Isenção no passe escolar a
ser concedido a partir do 2.° Trimestre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ - Leonardo Manuel Martins Machado e Tiago Gabriel Costa Barroso
– Proposta de reavaliação de subsídios no âmbito da ação social escolar – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O aluno Leonardo Manuel Martins Machado, a frequentar o 4.° ano de escolaridade na
Escola EB 1 de Pedras Salgadas foi contemplado com subsídio escolar pelo escalão B. Todavia a encarregada de educação solícita reanálise do processo de subsídio, atendendo a que
o aluno passou agora a estar abrangido pelo abono de família no escalão 1, conforme prova
do documento que se junta. -----------------------------------------------------------------------------O aluno Tiago Gabriel Costa Barroso, a frequentar o Jardim de Infância de Vila do Conde
não foi contemplado com subsídio escolar no início do ano letivo. Todavia a encarregada
de educação solícita reanálise do processo de subsídio, atendendo a que o aluno passou
agora a estar abrangido pelo abono de família no escalão 2, conforme prova do documento
que se junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------Deste modo, e em cumprimento do n.° 4, do artigo 11°, do despacho n.° 8452-A/2015, de
31 de julho, com as alterações introduzidas pelo despacho n.° 5296/2017, de 16 de junho,
"... A reavaliação do escalão de rendimentos para efeitos de atribuição de abono de família, nos termos do
disposto no artigo 14.° do Decreto-lei n.° 176/2003, de 02 de agosto, na versão dada pela última redação
constante no Decreto-lei n.° 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 o aluno integrado no escalão 1 de abono de família,
estão reunidos os requisitos para poder ser atribuído subsídio escolar no Escalão A ao aluno Leonardo Manuel Martins Machado. --------------------------------------------------------------No caso em apreço, estando agora o aluno integrado no escalão 2 de abono de família,
estão reunidos os requisitos para poder ser atribuído subsídio escolar no Escalão B ao aluno Tiago Gabriel Costa Barroso. -----------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
no sentido de ser atribuído subsídio escolar pelo Escalão A ao aluno Leonardo Manuel
Martins Machado e pelo Escalão B ao aluno Tiago Gabriel Costa Barroso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPORTO E ASSOCIATIVISMO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE - Associação Cultural e Recreativa Tourencius dos Xudreiros –
Proposta de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Associação Cultural e Recreativa Tourencius dos Xudreiros, vai promover no próximo dia
11 de fevereiro, um evento desportivo denominado “3 Horas Resistência BTT”, em parceria
com a Associação Regional de Ciclismo e Federação Portuguesa de Ciclismo; ---------------------Considerando a dinâmica desportiva que a referida prova proporcionará aos inúmeros adeptos
da modalidade, bem como os efeitos que a mesma poderá proporcionará a nível económico e
turístico, nomeadamente na mobilização do setor da restauração, da hotelaria e da promoção
do nosso concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------
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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 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros), à
Associação Cultural e Recreativa Tourencius dos Xudreiros, com o objetivo de minimizar as
despesas inerentes à organização da referida prova desportiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE - Centro de Treinos Municipal – Proposta de celebração de protocolo de colaboração – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O programa "Autarquia Jovem" pretende promover junto dos jovens o exercício do direito
de cidadania, os valores da democracia e da participação cívica e a preparação das futuras
gerações para a intervenção na comunidade; ---------------------------------------------------------O referido programa pretende sensibilizar os jovens para as questões do poder local, designadamente no âmbito das atribuições e competências da administração local e do funcionamento dos respetivos órgãos, estreitando a ligação entre a Autarquia e os jovens e, com
isso, reforçar os mecanismos que permitam adequar as políticas públicas municipais às reais
necessidades dos jovens; ---------------------------------------------------------------------------------Na primeira edição, em 2016, o CTM - Centro de Treinos Municipal, apresentou uma proposta de "criação de um projeto audiovisual para promoção/divulgação das atividades culturais, desportivas e etnográficas dinamizadas pelo associativismo concelhio", tendo sido
esta a proposta mais votada; ----------------------------------------------------------------------------Esta proposta foi implementada em janeiro de 2017 com duração de um ano; ---------------Findo o período de implementação desta proposta, o Município considera vantajoso e benéfico quer para o associativismo local, quer para a população em geral, dar continuidade a
este projeto, visto que, aproveitando o potencial do território, material e imaterial, o CTM
pretende dar continuidade à plataforma já existente, mas acrescentando uma outra dinâmica, tornando-a mais abrangente, assentando em três vetores: Turismo - Promover a cultura
e património; Associativismo: Divulgar e preservar a cultural local/regional e Setor empresarial: Promover as empresas e o comércio tradicional, através de parcerias existentes com a
Associação Empresarial do Corgo. --------------------------------------------------------------------Assim, ao abrigo do disposto nas alíneas u) e II) do artigo 33.° da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no
sentido de ser autorizada a celebração de um Protocolo de Colaboração com o Centro de
Treinos Municipal, nos termos e condições da minuta em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERADO: Aprovada por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores, José Manuel Moreira Nunes Matias e Manuel Fernandes Chaves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do público: ----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Junta de Alfarela de Jales, que referiu a necessidade de um lar de idosos na freguesia, atendendo ao fenómeno de envelhecimento da população que atualmente se verifica.--------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Guilherme Carocha para se insurgir contra a política florestal
que vem sendo implementada nos últimos anos, uma vez que face às proibições de plantio
de determinadas espécies arborícolas, não se sabe qual o destino a dar às terras. Por outro
lado, disse tornar-se necessário proceder à limpeza das terras, as quais são bastante onerosas e o rendimento é insuficiente para tanto. ------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Junta de Freguesia relembrou a promessa de recuperação da
antiga escola em albergue para cicloturismo fazendo votos para que se concretize rapidamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Albertino Rodrigues, que referiu a necessidade de reparação do
caminho que liga Moreira a Alfarela de Jales. ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, a Senhora Vice-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 pela Senhora Vice-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: __________________________________.

