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ATA
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-------- Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 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, OCTÁVIO FERREIRA RODRIGUES, LUÍS FILIPE DO NASCIMENTO
TEIXEIRA, ARLINDO DE SOUSA RIBEIRO e MANUELA SOFIA DOS SANTOS
CASTANHEIRA, 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. ---------------------------- Faltaram as Senhoras Vereadoras, Ana Rita Ferreira Dias Bastos e Katarina Alexandra Machado da Silva, por motivos justificados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificado o cumprimento das formalidades legais, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou aberta a reunião eram nove horas e trinta e cinco minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da reunião ordinária de 9 de dezembro de 2021 – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada, para apreciação e deliberação. ------------------------------------------------ No ponto nº 10, Proposta nº 179/2019 - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022,
não consta a conclusão da intervenção do Senhor Vereador, Octávio Ferreira Rodrigues. ---------- Assim, no referido ponto deverá constar ‘(…) Face ao exposto é caso para dizer “Bem
prega Frei Tomás, olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz”. O PS vota, naturalmente, contra’. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/PLANEAMENTO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Proposta nº 193/2021 - Requalificação Funcional da Zona Ribeirinha de Pedras Salgadas – Protocolo de colaboração com VMPS – Águas e Turismo,
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S.A. e UNICER – Águas, S.A – Aceitação de doação – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação da Câmara Municipal de s de junho de 2017, foi aprovada a celebração do
protocolo de colaboração com VMPS -Águas e Turismo, S.A. e UNICER -Águas, S.A., que
se anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O protocolo previa na alínea 6 da cláusula 1ª, a cedência pela VMPS -Águas e Turismo,
S.A. e UNICER -Águas, S.A. de duas parcelas de terreno, nos seguintes temos: --------------- Cedência de 4.795,50m2 do artigo matricial R2673. ----------------------------------------------- Cedência de 1.935,00m2 do artigo matricial R3196. ----------------------------------------------Considerando o teor da ata n.º 1/2021 do dia 6 de setembro de 2021, do Conselho de Administração da sociedade VMPS -Águas e Turismo, S.A é doado ao Município a totalidade
do prédio rústico n° 3196, com a área global de 3.200m2. ----------------------------------------Assim e nos temos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.° do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, na sua redação mais atual, é presente uma proposta do Senhor Presidente da
Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser aceite a doação supra, retificando o anexo ao Protocolo de Colaboração celebrado a 8 de junho de 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOPONÍMIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Proposta nº 194/2021 – Freguesia de Vreia de Bornes – Atribuição
de novo topónimo da localidade de Barbadães de Baixo - Retificação – Apreciação
e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------A Freguesia de Vreia de Bornes, aprovou em assembleia de freguesia a atribuição de um
novo topónimo na localidade de Barbadães de Baixo e alteração de topónimo em Vreia de
Bornes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta do novo topónimo, segundo o respetivo Presidente de Junta de Freguesia, deveu-se a requalificação efetuada no arruamento, que passou a ser transitável e pavimentado.
Esta alteração proposta do novo topónimo, segundo o Presidente de Junta de Freguesia,
deveu-se a reclamação de vários munícipes em relação ao topónimo anteriormente aprovado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, nos temos da alínea ss) do n.º 1 do artigo 33.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que aprova o Regimento Jurídico das autarquias locais, conjugada com o art.° 1 do
Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, é presente uma proposta
do Senhor Vereador, Filipe Nascimento Teixeira, no sentido de serem aprovadas as novas
designações de toponímia às aludidas ruas das localidades da freguesia de Vreia de Bornes.
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- Atribuir novo topónimo e alteração do existente das ruas nas localidades atrás identificadas, conforme previsto na ata que se anexa, fazendo parte integrante deste processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Vereador, Octávio Rodrigues, para dizer que o documento enviado não está legível e como tal, irá abster-se. Acrescentou que esta situação tem-se vindo a
verificar em reuniões anteriores e se a mesma se repetir recusar-se-á a votar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com a abstenção do Senhor Vereador, Octávio Ferreira
Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Proposta nº 195/2021 – Atribuição de subsídios no âmbito da
ação social escolar – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da análise efetuada aos 2 (dois) processos de candidatura a subsídio escolar
apresentados pelo Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Pouca de Aguiar e, em conformidade com o n.º 1 e 2 do artigo 33.°, da Secção I do Capítulo IV, do Decreto-Lei n.º
21/2019 de 30 de janeiro, 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 e pelo Despacho 7255/18 de 31 de julho, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, no sentido de serem concedidos os subsídios conforme listagem e respetivos processos anexos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Proposta nº 196/2021 – Isenção de passe escolar – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento do pedido realizado pela encarregada da educação do aluno identificado na
proposta, que frequenta o 12.° Ano no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar,
a solicitar isenção de passe escolar e considerando que poderá ter ocorrido uma falha no
correio eletrónico da requerente, conforme exposto pela mesma, atendendo a que o aluno
em causa aufere abono de família pelo escalão 1 e em conformidade com os n.ºs 1, 2 e 5 do
artigo 32.°, e o n.º 1 do Ponto 11 do artigo 33.° do Capitulo IV, do Regulamento Social do
Município, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, no sentido de ser
concedida isenção no valor do passe escolar do aluno identificado na proposta, com efeitos
ao 1.° trimestre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Proposta nº 197/2021 – Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar – Transferência de
verbas – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Foram celebrados protocolos entre o Município de Vila Pouca de Aguiar e a Associação de
Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar no
âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular e das Atividades de Apoio e Animação à Família; ----------------------------------------------------------------------------------------------Os técnicos que asseguram as AEC e as AAAF foram contratados pela Associação de Pais
e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar; --------O valor base dos protocolos têm em conta o valor/hora sem IVA, atendendo que a maioria dos prestadores de serviços se enquadravam no regime simplificado do IVA; ------------Nos últimos anos o número de Técnicos das AEC e das AAAF que se enquadram no regime normal do IVA, aumentou substancialmente, acarretando um encargo superior para a
Associação de Pais; ---------------------------------------------------------------------------------------De igual forma, o valor a pagar à Segurança Social aumentou em relação aos anos anteriores; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Referente ao ano de 2021, a Associação de Pais e Encarregados de Educação, devido ao
acréscimo do valor associado ao IVA já pago, não dispõe do valor a pagar à Segurança Social; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------Não tendo sido contemplado o valor do IVA aquando a celebração dos Protocolos, o que
impossibilita a Associação de Pais e Encarregados de Educação de cumprir com todos os
pagamentos, deverá o Município assegurar o reforço do valor associado ao protocolo, através de uma adenda para correção do valor base a pagar. ------------------------------------------Assim, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, no sentido de ser
aprovado o reforço da transferência no valor de 15.796,87€ para a Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar referente
ao ano letivo 2020/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CULTURA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO SETE - Proposta nº 198/2021 – Universidade Sénior das Terras de Aguiar
– Comparticipação financeira – Comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Universidade Sénior das Terras de Aguiar tem vindo a usufruir da utilização da Casa da
Cultura para dinamização e concretização das atividades que se propõem realizar; -----------A Casa da Cultura foi recentemente alvo de um projeto de melhoramento de eficiência
energética, ficando inoperacional para a sua utilização durante aproximadamente um ano; -Após a conclusão das obras de beneficiação foi necessário recorrer a uma empresa de serviços de limpeza, para reposição do revestimento e higienização geral do edifício. -----------Considerando que o pedido em questão tem enquadramento legal na alínea u) do n° 1 do
art. 33 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; -----------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, no sentido de ser
atribuído um apoio financeiro no valor de 861,00€, à Universidade Sénior das Terras de
Aguiar, com o objetivo de colmatar as despesas efetuadas com o serviço de limpeza do
imóvel referenciado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram nove horas e cinquenta 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, António Joaquim Berreiro Lameiras, Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento, em substituição da Secretária da Câmara Municipal, a redigi e subscrevi. ----------

O Presidente: __________________________________

O Secretário: __________________________________

