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-------- Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezassete, 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, JOSÉ CARLOS SARAIVA RENDEIRO, ANA RITA FERREIRA DIAS
BASTOS, MANUEL FERNANDES CHAVES, ANTÓNIO MANUEL PARENTE
CORREIA VASCONCELOS, DUARTE GOMES MARQUES e MARIA JOÃO MENDES DA SANTA FERNANDES, 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 22 de dezembro de 2016 - Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada, para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDÊNCIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS – Aumento de Fundos Disponíveis – Ratificação de Despacho –
Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que o Município de Vila Pouca de Aguiar, tem em curso vários investimentos e prevê a execução de novos investimentos, uns já com a comparticipação financeira
aprovada, outros em fase de candidatura/aprovação. -----------------------------------------------Considerando ainda a necessidade de aquisição de bens e serviços para a realização de
obras por administração direta. ---------------------------------------------------------------------------
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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. ------------------------------------------------------------------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;
Ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 5.° do Decreto-lei n° 127/2012, conforme FAQ n.º 5 do Manual de Apoio à Aplicação da LCPA - Subsetor da Administração
Local, pode o Município ainda antecipar para o cálculo dos Fundos Disponíveis, o saldo da
gerência anterior, cujo apuramento resultou no montante de: ------------------------------------2.877.412,47 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do artigo 7.° do Decreto-lei no 127/2012, de 21 de junho, devem as entidades
determinar os fundos disponíveis de acordo com o disposto no artigo 5.° do citado diploma, até ao dia 10 de cada mês. --------------------------------------------------------------------------Conforme comunicação de 30 de novembro de 2016 por parte do Primeiro Secretário Intermunicipal, foi aprovada a candidatura "Desenvolvimento das Infraestruturas de Formação e Ensino — Infraestruturas Educativas para o Ensino Escolar (Ensino Básico e Secundária) Vila Pouca de Aguiar" com um investimento elegível de 890.000,00 € e uma comparticipação FEDER de 756.500,00 €. ---------------------------------------------------------------------Estando prevista para a primeira quinzena de janeiro a assinatura do contrato de empreitada, sendo que nessa data terá de ser emitido o compromisso integral do valor contratual,
importa garantir a verba suficiente no âmbito dos Fundos Disponíveis para albergar o valor
contratual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que importa providenciar o apuramento atempado nos termos legais dos
fundos disponíveis, torna-se necessário aprovar o aumento temporário dos fundos disponíveis, para concluir o seu apuramento, dando assim cumprimento ao prazo estabelecido
para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------Refere o no 3 do artigo 35º da Lei n.°75/2013, de 12 de Setembro, que "Em circunstâncias
excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da competência desta,
ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática,
sob pena de anulabilidade." ------------------------------------------------------------------------------Assim é presente, para ratificação, um despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, em que determina a autorização do aumento temporário dos Fundos
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Disponíveis, com a inserção imediata do saldo da gerência anterior no valor de
2.877.412,44 € e da antecipação do valor correspondente à comparticipação FEDER para o
projeto "Desenvolvimento das Infraestruturas de Formação e Ensino - Infraestruturas
Educativas para o Ensino Escolar (Ensino Básico e Secundário) -Vila Pouca de Aguiar" no
montante de 756.500,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Ratificado, com as abstenções dos Senhores Vereadores, José Carlos Saraiva Rendeiro, Manuel Fernandes Chaves e Maria João Mendes da Santa
Fernandes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/RECURSOS HUMANOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Abertura de procedimento concursal para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo determinado – Termo resolutivo certo –
Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 30.° da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.° 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração de Retificação n.° 37-A/2014, de 19 de agosto, alterada pelas Leis n°s 82-B/2014 de
31 de dezembro, 84/2015 de 7 de agosto, 18/2016 de 20 de junho e 42/2016 de 28 de dezembro, os serviços da Administração Pública podem promover o recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atenta a evolução de recursos humanos nas diversas áreas de atividade, resulta evidente a
necessidade de proceder ao recrutamento de trabalhadores que permita colmatar as carências existentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------- A carência em recursos humanos capazes de dar essa resposta é manifesta, sendo necessário recrutar pessoal, o que justifica a autorização de abertura de procedimento concursal
para preenchimento de 8 (oito) postos de trabalho vagos no mapa de pessoal, para o ano de
2017, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal em sua sessão de 16 de dezembro
de 2016, contendo os postos necessários para o cumprimento das atividades de natureza
permanente e temporária a desenvolver durante o presente ano. ---------------------------------Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------1 - Existem lugares vagos no Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2017; ------------2 - Os encargos resultantes, têm cabimento orçamental, através da rubrica, classificação
orgânica 02 "Câmara Municipal e Serviços Municipais", classificação económica 010106,
"Despesas com pessoal - Pessoal Contratado a Termo Resolutivo; ------------------------------Nestes termos, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que
se anexa, no sentido de ser aprovada a abertura de procedimentos concursais de recruta-
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mento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado termo resolutivo certo, pelo prazo de 01 (um) ano, com possibilidade de renovação nos
termos da Lei, para o preenchimento dos seguintes postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município: -------------------------------------------------------------- 8 (oito) postos de trabalho correspondentes à carreira e categoria de Técnico Superior: ---• Referência A - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico
Superior - área de Ensino Básico, 2° ciclo - Variante de Educação Física; ----------------------• Referência B - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico
Superior - área de Gestão de Desporto; ----------------------------------------------------------------• Referência C - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico
Superior - área de Educação Física e Desporto Escolar (1° ciclo);--------------------------------• Referência D - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico
Superior - área de Ensino Básico - Variante Educação Física; -------------------------------------• Referência E - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico
Superior - área de Terapia da Fala; ----------------------------------------------------------------------• Referência F - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico
Superior - área de Psicomotricidade/Fisioterapia; ---------------------------------------------------• Referência G - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico
Superior - área de Equitação/Equinicultura; ----------------------------------------------------------• Referência H - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico
Superior - área de Educação - Especialidade em Necessidades Educativas Especiais. --------- Na impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho indicados, por trabalhadores detentores de vinculo de emprego público por tempo indeterminado, o procedimento concursal a realizar, deve ao abrigo do princípio da boa administração, tendo em conta os princípios de racionalização, eficiência, economia de custos e celeridade, que devem presidir ao
procedimento administrativo, permitir a candidatura de candidatos titulares de um vínculo
de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, conforme previsto no n°
4 do artigo 30° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei
n.° 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração de Retificação n.° 37-A/2014, de
19 de agosto, alterada pelas Leis n°s 82-B/2014 de 31 de dezembro, 84/2015 de 7 de agosto e 18/2016 de 20 de junho. ----------------------------------------------------------------------------- Prazo de candidatura - 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da publicação do aviso
de abertura na 2a série do Diário da República. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com as abstenções dos Senhores Vereadores, José Carlos Saraiva Rendeiro, Manuel Fernandes Chaves e Maria João Mendes da Santa
Fernandes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/LICENCIAMENTO E VISTORIAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO QUATRO - Arménio de Sousa Gonçalves – Proposta de receção definitiva
de obras de infraestruturas de Loteamento no Chão Grande – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------O auto de Receção Definitiva, datada de 7 de dezembro de 2016 e a informação do Chefe
da Divisão de Ambiente e Urbanismo, é presente uma proposta da Senhora Vereadora,
Ana Rita Dias, que se anexa, no sentido da aprovação da receção definitiva das obras de
urbanização das infraestruturas do loteamento sito no Lugar do Chão Grande, em Vila
Pouca de Aguiar, nos termos do n.° 1 do artigo 87.° Decreto-Lei n.° 555/99 de 16 de Dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 9 de setembro e libertação da respetiva garantia bancaria no valor de 13.380,584 €, nos termos do n.° 5 do artigo 54.° conjugado com o artigo 87 ° do referido regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO/CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Empreitada “Conclusão dos Subsistemas de Drenagem de
Águas Residuais” – Proposta de adjudicação e delegação de competências no Presidente da Câmara Municipal para aprovação da minuta do contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que por deliberação do executivo camarário de 23 de junho de 2016, foi
aprovado a abertura do concurso público para adjudicação da empreitada "Conclusão dos
Subsistemas de Drenagem de Águas Residuais" (lugares de das aldeias Adagoi, Bragado,
Campo de Jales, Capeludos, Nozedo, Guilhado, Pedras Salgadas, Vila Meã, Sampaio, Sabroso, Quintã, Soutelinho do Monte, Soutelo de Matos, Vila do Conde, Vilarelho, Soutelo
de Aguiar e Tourencinho); -------------------------------------------------------------------------------Considerando o Relatório Final do Júri do Procedimento, datado de 27 de setembro de
2016, que faz parte integrante da presente proposta; ------------------------------------------------Considerando o previsto no ponto 9.2 do Programa de Procedimento, que refere que "As
adjudicações serão realizadas de forma faseada, condicionadas à aprovação da candidatura a
apresentada ao POSEUR para co financiamento de cada componente e em função da disponibilidade de saldo de fundos disponíveis, apurados nos termos da Lei n.° 8/2012, de 21
de fevereiro - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso"; ---------------------------Considerando que a candidatura respeitante à obra do Lote n° 2 – Subsistema de Campo
de Jales já se encontra aprovada; ------------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
no sentido de ser deliberado adjudicar o Lote n.° 2 da empreitada "Conclusão dos Subsistemas de Drenagem de Águas Residuais" à empresa ASG - Construções e Granito, Lda.
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pelo seguinte valor, de acordo com o previsto no artigo 76° do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lote n° 2 - 199.548,50 € (cento e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e oito euros e
cinquenta cêntimos) acrescido do IVA à taxa legal em vigor; --------------------------------------Para agilizar o processo administrativo e ao abrigo do n° 1 do artigo 109 do Código dos
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, pelo artigo 44° do Código do Procedimento Administrativo e pela alínea
m) do n.° 3 do artigo 38.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se a delegação no
Presidente da Camara Municipal da aprovação da minuta do contrato, prevista no artigo
98° do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO/FEIRAS E MERCADOS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Claudino Pereira Castanheira – Proposta de aceitação de renúncia
do direito de exploração da Loja nº 7 do Mercado Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------• Foi apresentado nos serviços municipais em 29.12.2016, pelo Sr. Claudino Pereira Castanheira, requerimento através do qual solicita a renúncia ao contrato de concessão para exploração da loja n.° 7 do Mercado Municipal de Vila Pouca de Aguiar. -------------------------• De acordo com o Regulamento Municipal do Mercado Municipal de Vila Pouca de Aguiar, designadamente com o previsto na alínea c) do artigo 11º as concessões caducam por
renúncia voluntária do respetivo titular. ---------------------------------------------------------------Assim, nos termos da disposição regulamentar acima citada, é presente uma proposta do
Senhor Vereador, António Vasconcelos, no sentido de ser aceite a renúncia requerida pelo
titular do direito de exploração da loja n.° 7 do Mercado Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE – Ação Social Escolar para o 1º Ciclo do Ensino Básico – Proposta
de atribuição e não atribuição de suplementos alimentares - Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da atribuição de subsídios, no âmbito da Ação Social Escolar ao 1º ciclo do
ensino básico, os professores titulares das turmas dos1.°, 2.°, 3.° e 4.° anos vêm solicitar
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suplemento alimentar para 33 alunos, uma vez que o Programa PERA (Programa Escolar
de Reforço Alimentar) deixou de estar em funcionamento. ----------------------------------------Deste universo de alunos, 29 usufruem de subsídio escolar (escalão A 26 alunos e escalão B
3 alunos). Neste sentido, e como forma de colmatar algumas carências alimentares a que
estas crianças possam estar sujeitas e, tratando-se de alunos subsidiados, é presente uma
proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser atribuído suplemento alimentar (refeições ligeiras em bufetes escolares), aos 29 alunos subsidiados e mencionados no documento remetido em anexo, em cumprimento com os nºs 1, 2
e 5 do artigo 32.°, do Capitulo IV, do Regulamento Social do Município, conjugado com o
Decreto-Lei n.° 55/2009 de 02 de março e com o despacho n.° 8452-A/2015, de 31 de
julho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos alunos identificados no pedido e que não têm subsídio escolar (Pedro Miguel Mesquita
Pereira, a frequentar o 1º ano, Rodrigo Miguel Gonçalves Bandeira, a frequentar o 2.° ano,
Stella Mouton, a frequentar o 2.° ano e Celeste Mouton, a frequentar o 3º ano, todos em
Pedras Salgadas), propõe-se no sentido de não lhes ser facultado, até obtenção de informações mais precisas e diagnóstico de possível carência alimentar, o apoio solicitado pelo
Agrupamento de Escolas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CULTURA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Concurso Literário para o ano de 2017 – 500 anos do Município –
Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------• A leitura e a escrita assumem um papel fundamental na formação de todos, nomeadamente dos mais jovens, tornando-se essencial a criação de estímulos com vista à fomentação de
tais hábitos; --------------------------------------------------------------------------------------------------• Com o objetivo de promover, criar e/ou consolidar hábitos de leitura e escrita nas camadas jovens, o Município de Vila Pouca de Aguiar leva a efeito, desde 2014, o Concurso
Literário do Concelho de Vila Pouca de Aguiar, de forma a potenciar a criatividade, competências e valores de cidadania através da expressividade literária. ---------------------------------Considerando ainda que: ----------------------------------------------------------------------------------• Este concurso tem a periodicidade anual, consagrando alternadamente às modalidades de
poesia e prosa. A edição de 2017 é destinada à Poesia.----------------------------------------------• De acordo com o artigo n.°4 das Normas Reguladoras do Concurso Literário do Concelho de Vila Pouca de Aguiar, em anexo, o tema do concurso será anualmente definido por
deliberação do executivo camarário. ---------------------------------------------------------------------
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• No ano de 2017 o Município de Vila Pouca de Aguiar comemora os 500 anos da atribuição do foral por D. Manuel. ------------------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
no sentido de ser aprovado como tema do Concurso Literário para o ano de 2017 os “500
anos do Município”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram nove horas e cinquenta e dois 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: __________________________________.

