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-------- Aos oito dias do mês de março 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 quarenta minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da Reunião Ordinária de 8 de fevereiro de 2018 - Apreciação e
deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada, para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Bar das Piscinas Municipais de Vila Pouca de Aguiar – Proposta
de denúncia de contrato – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- Foi outorgado em 5 de julho de 2016, entre o Município de Vila Pouca de Aguiar e o Sr.
José Eduardo Borges Cardoso, um contrato de concessão para a exploração do Bar sito no
edifício das Piscinas Municipais de Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------ O mencionado contrato tem a duração de dois anos, terminado a respetiva vigência em 4
de julho de 2018, no caso da sua não renovação (a qual acontece automaticamente por
acordo das partes por sucessivos períodos de um ano). ---------------------------------------------
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- Entende o Município que é de todo salutar a concessão do Bar em causa ser devolvida à
concorrência dos agentes económicos presentes no concelho, no respeito pelo princípio da
economia do mercado, tendo em vista o seu funcionamento eficiente e o interesse dos consumidores. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais considera que alguma pressão concorrencial gerará certamente ganhos de eficiência e
a melhoria das condições de oferta aos consumidores, com impacto sobre toda a economia
local associada à concessão em causa, e tenderá a criar os incentivos certos para inovar nos
produtos disponibilizados. ------------------------------------------------------------------------------- O contrato confere a qualquer das partes a faculdade de denúncia, a qual deve ser comunicada à outra parte antecedência de 90 dias. --------------------------------------------------------Assim, nos termos do previsto no contrato de concessão para a exploração do Bar sito no
edifício das Piscinas Municipais de Vila Pouca de Aguiar, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe Nascimento Teixeira, que se anexa, no sentido de ser aprovada a
denúncia do mesmo com efeitos a partir de 4 de julho de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Retirado da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDÊNCIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Aumento de Fundos Disponíveis – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar tem em curso o processo de adjudicação e contratação da empreitada "Requalificação da estação de camionagem de Vila Pouca de Aguiar", co
financiada pelo programa PARU. ----------------------------------------------------------------------Considerando que o orçamento já contempla na previsão de receita o valor correspondente
à comparticipação comunitária no valor de 329.239,40 €, mas face à atual disponibilidade
orçamental, não é possível comprometer o valor total da despesa, no montante de
423.720,77 €. -------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que importa iniciar com a maior brevidade as obras, sob pena de comprometer o cofinanciamento. -----------------------------------------------------------------------------------Considerando a alínea f) do artigo 3° da Lei n° 8/2012, de 21 de Fevereiro, que enumera as
verbas que são consideradas para a determinação dos Fundos Disponíveis, verbas estas que
são consideradas para o período de 6 meses. --------------------------------------------------------O Decreto-Lei n° 127/2012, de 21 de Junho veio por sua vez estabelecer, nos termos e
para os efeitos do disposto no artigo 14° da Lei n° 8/2012, de 21 de Fevereiro — Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), os procedimentos necessários à aplicação da mesma e à operacionalização da prestação de informação; ----------------------------Pode o Município a título excecional aumentar os fundos disponíveis, desde que expressamente autorizado pela Câmara Municipal conforme dispõe a alínea c) do n.º 1 do artigo 4.°
da Lei n° 8/2012, de 21 de Fevereiro. ------------------------------------------------------------------
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Refere ainda a alínea g) do n° 5 do Decreto-lei n° 127/2012, de 21 de junho, que se consideram fundos disponíveis outros montantes autorizados nos termos do artigo 4° da LCPA;
Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
no sentido de ser deliberado o aumento temporário dos Fundos Disponíveis, com a antecipação das receitas próprias previstas para o mês de dezembro do corrente ano, no valor
necessário ao compromisso dos encargos previsíveis com, o compromisso da do valor da
empreitada no montante de 423.720,77 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS/ILUMINAÇÃO E ENERGIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Constituição de agrupamento de entidades adjudicantes para
contratação do fornecimento de energia elétrica – Proposta de celebração de protocolo – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analisada a viabilidade da concretização de aquisições em conjunto, por parte dos municípios constituintes da Associação de Municípios do Alto Tâmega, relativamente ao Concurso Público com Publicitação Internacional para "Fornecimento de Energia Elétrica para as
instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e IP ". -------------------------------------------Verificada a possibilidade estatuída no artigo 39.° do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação mais atual, de constituir 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------Sendo necessário nomear um representante do Agrupamento de Entidades Adjudicantes. -Considerando ainda que importa aprovar um regulamento de funcionamento do Agrupamento de Entidades Adjudicantes. ---------------------------------------------------------------------Em face do exposto, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal,
que se anexa, no sentido de ser deliberado: ----------------------------------------------------------1) Sobre a integração do Município de Vila Pouca de Aguiar no agrupamento de entidades
adjudicantes, conforme exposto; -----------------------------------------------------------------------2) Autorizar que, constituído o Agrupamento, este nomeie a AMAT - Associação de Municípios do Alto Tâmega como sua mandatária e que lhe sejam 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. ---
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3) Aprovar o texto e conteúdo do Protocolo para Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes, aqui junto, em minuta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/DESENVOLVIMENTO SOCIAL: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Fundação Manuel António Mota/Associação Just a Change –
Proposta de celebração de protocolo – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a política de apoio ao desenvolvimento social, impressa no Concelho de Vila
Pouca de Aguiar e que se desenvolve em vários eixos e através de várias medidas, entre eles
o do apoio à melhoria das condições habitacionais de agregados familiares a vivenciar uma
situação de precariedade e vulnerabilidade socioeconómicas; -------------------------------------Considerando a relevância no estabelecimento e consolidação de uma rede de parcerias
com instituições e agentes locais, regionais e nacionais assentes na complementaridade e
conjugação de esforços; ----------------------------------------------------------------------------------Considerando a importância da dinamização de atividades de voluntariado em projetos de
desenvolvimento social. ----------------------------------------------------------------------------------Assim e em cumprimento da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.° 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 cooperação, nos termos e condições
que se juntam em anexo, com a Fundação Manuel António da Mota e com a Associação
Just a Change, a fim de ser estabelecido formas de colaboração que permitam viabilizar a
reabilitação/recuperação de habitações de agregados familiares carenciados do Concelho de
Vila Pouca de Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Matilde da Silva Correia – 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 Matilde da Silva Correia, a frequentar o Núcleo Pré-escolar de Vila Pouca de Aguiar
e, em conformidade com os n.ºs 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,
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de 16 de junho e tendo por base o abono de família correspondente ao 1º 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 A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/INSERÇÃO PROFISSIONAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Maiêutica – Cooperativa de Ensino Superior, C.R.L. – Proposta
de celebração de protocolo – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- O Instituto Superior da Maia foi instituído pela Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior, C.R.L. e iniciou o seu funcionamento em 1990. -------------------------------------------------- Atualmente, há seis unidades de investigação científica, organizadas e ativas, integradas
em centros reconhecidos, avaliados e classificados por júris internacionais, no âmbito da
FCT Fundação para a Ciência e Tecnologia. ---------------------------------------------------------- As seis unidades de investigação dispõem do apoio de várias unidades funcionais, estruturadas e com vocação para contribuírem para a robustez da qualidade da lecionação de 16
cursos de 1.° Ciclo (Licenciatura), 12 cursos de 2.° Ciclo (Mestrados) e um curso de 3.°
Ciclo (Doutoramento), distribuídos por quatro departamentos. ---------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------- Este Município tem sido contactado no sentido de acolher alunos naturais e/ou residentes no nosso Concelho, que frequentem esta Instituição. ------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, quês e anexa, no sentido
de ser aprovada a minuta do protocolo entre a Maiêutica Cooperativa de Ensino Superior,
C.R.L. e a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, no sentido desta autarquia se comprometer a receber estagiários naturais e/ou 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, tendo os alunos um seguro associado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CULTURA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Cantar de Reis – 2018 – Proposta de comparticipação financeira –
Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O "Cantar de Reis" faz parte da cultura transmontana e é uma tradição popular que a Autarquia deverá apoiar e preservar. -----------------------------------------------------------------------
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Algumas associações/entidades concelhias com o espírito de manter este costume durante
o mês de Janeiro, vão de porta em porta com o intuito de dinamizar e preservar a nossa
cultura tradicional; ----------------------------------------------------------------------------------------Considerando que os elementos que constituem as Associações Recreativas e Culturais
e/ou outras entidades, se dirigiram à Câmara Municipal para "Cantar os Reis", nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fábrica da Igreja da Paróquia de Telões. ------------------------------------------------------------(Comissão de Festas da Freguesia de Telões - Honra de Nossa Senhora das Dores 2018); -- Comissão Fabriqueira da Paróquia de Vila Pouca de Aguiar (Comissão de Festas de Cidadelhe de Aguiar - Honra do Mártir S. Sebastião 2018). ---------------------------------------------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 concedido um apoio financeiro no valor de 100,00 €, a cada entidade designada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/DESPORTO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Associação Pedras Biker’s Team – Proposta de comparticipação
financeira – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Associação Pedras Biker's Team vai promover nos próximos dias 16, 17 e 18 de Março,
uma prova desportiva de cariz internacional, com a designação de Pretorian Bike Race 2018;-Considerando uma atividade que deverá envolver um elevado número de participantes
adeptos desta modalidade, potenciando toda a dinâmica promocional e divulgadora na sua
vertente turística, patrimonial e gastronómica do concelho de Vila Pouca de Aguiar, mobilizando todo o setor económico; -----------------------------------------------------------------------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 2.000,00 € (dois mil euros) à Associação Pedras Biker's Team, com o objetivo de minimizar as despesas inerentes à organização da referida prova desportiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram dez 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. ---
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----------- 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: __________________________________.

