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-------- Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, reuniu no Salão
Nobre dos Paços do Município, a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, para apreciação e deliberação dos assuntos constantes da agenda. ----------------------------------------------------- Estiveram presentes os Senhores: ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO, ANA RITA FERREIRA DIAS BASTOS, JOSÉ MANUEL MOREIRA NUNES MATIAS, LUÍS FILIPE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, ARLINDO DE SOUSA
RIBEIRO, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificado o cumprimento das formalidades legais, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou aberta a reunião eram nove horas e trinta e sete minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da Reunião Ordinária de 30 de janeiro de 2018 - Apreciação e
deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada, para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com a abstenção da Senhora Vereadora, Maria João
Mendes da Santa Fernandes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO/CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Melhoramento da Eficiência Energética no Edifício do Cineteatro
de Vila Pouca de Aguiar – Proposta de aprovação de Projeto e Caderno de Encargos – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da competência que é conferida à Câmara Municipal pela alínea f) do n.°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 serem aprovados, o Projeto e Caderno de Encargos, da
obra "Melhoramento da eficiência energética no edifício do Cineteatro em Vila Pouca de
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Aguiar", ficando condicionada a abertura do procedimento à aprovação da candidatura ao
Programa Norte 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO/APOIO ÀS FREGUESIAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Conselho Diretivo dos Baldios de Campo de Jales – Proposta de
Protocolo de Cooperação Financeira e Técnica – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Conselho Diretivo de Baldios de Campo de Jales pretende criar um parque de estacionamento na envolvente da casa mortuária de Campo de Jales. Para tal, é necessário proceder à aquisição do prédio inscrito na matriz predial urbana de Vreia de Jales sob o artigo
475; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A requalificação do espaço envolvente da casa mortuária é reivindicada pela população
devido à sua demonstrada necessidade. ---------------------------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar apoiar o Conselho Diretivo na aquisição do prédio urbano ali existe, cujo espaço será cedido ao domínio público municipal; ----Com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições conferidas pelo artigo 23º,
nº 2, alínea a) e m) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que e anexa, no sentido de ser celebrado o protocolo em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – AÇÃO SOCIAL: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO – José Fernandes Lopes – Proposta de apoio para reconstrução
de habitação – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com a informação Social prestada pelo Gabinete de Ação Social e ao abrigo da
alínea v), do n° 1 do artigo 33, da Lei no 75/2013 de 12 de Setembro, é persente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser concedido o apoio na ligação elétrica e colocação do quadro de obra no montante de 564,65€ (quinhentos e sessenta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos); na realização do projeto e
acompanhamento técnico por parte dos técnicos do Município com um valor estimado de
750,00 € (setecentos e cinquenta euros) e a Isenção das taxas conforme estipulado no nº 1
do artigo 26.° do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, para apoiar
o agregado familiar do Senhor José Fernandes Lopes, residente na localidade de Filhagosa,
Freguesia de Tresminas, conforme documentação em anexo. -------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram dez horas e trinta e sete 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: __________________________________.

