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-------- Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, pelas catorze
horas e trinta minutos, reuniu no edifício da Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar, a Assembleia Municipal presidida por, ÁLVARO REDONDO MOREIRA DE SOUSA e secretariada pelo Primeiro Secretário, JOSÉ RODRIGUES TEIXEIRA e pela Segunda Secretária, MARIA ARLETE LOPES DOS PRAZERES. -------------------------------------------- Faltaram os Senhores Deputados Municipais, Ilídio Pinto da Fontoura e Manuel
Agostinho Borges Machado, que apresentaram justificações das faltas, tendo sido convocados, nos termos do nº 1 do artigo 58º do Regimento da Assembleia Municipal, os elementos imediatamente a seguir na respetiva lista, Senhores, Manuel Joaquim de Sousa Almeida
e Maria Goreti Sousa Pinheiro Teixeira Machado. ---------------------------------------------------------- Os Senhores Vereadores, Ana Rita Ferreira Dias Bastos e Duarte Gomes Marques,
estiveram ausentes desta sessão. -------------------------------------------------------------------------------- As presenças e ausências dos Senhores Deputados e dos Senhores Vereadores ficaram registadas no respetivo livro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi lida a correspondência recebida e enviada no período de 27.02.2015 a 29.04.2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 27 de fevereiro de 2015 – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e nove votos a favor e quatro abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Socialista, apresentou um requerimento, que se anexa e se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “A Empresa UNICER canalizou as águas das nascentes de Vidago para a fábrica de Pedras
Salgadas ocupando subsolo do concelho de Vila Pouca de Aguiar, designadamente nas freguesias de Sabroso e Bornes de Aguiar”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIALISTA, em anteriores Assembleias Municipais efetuou pedidos de esclarecimento sobre a existência ou não das competentes autorizações
administrativas para o efeito, pedidos esses que não obtiveram até à data qualquer resposta. -------------------------- Neste seguimento, vem o Agrupamento do Partido Socialista requerer, desta feita, por escrito, que a
Câmara Municipal faculte informação escrita, devidamente fundamentada, sobre a existência ou não das
aludidas autorizações e do cumprimento do pagamento das respetivas taxas pela UNICER. -----------------
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-------- Requerem ainda que o assunto seja encaminhado para os serviços de fiscalização da Câmara Municipal a fim de emitirem os competentes pareceres e agirem em conformidade com a lei e os respetivos regulamentos municipais”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Feliciana de Andrade, para dizer que se trata de uma informação que é insistentemente solicitada e ainda não chegou ao conhecimento do seu grupo municipal, pedindo, mais uma vez, que a mesma seja dada com a brevidade possível e por escrito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Grupo Municipal do Partido Socialista, apresentou um requerimento, que se anexa e se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “A atual conjuntura económica acentuou as necessidades de apoio social junto das populações um
pouco por todo o país e o concelho de Vila Pouca de Aguiar não é exceção. ----------------------------------------------- Uma componente importante do apoio social é a Habitação Social. ------------------------------------------------ Sucede que, apesar da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar ter adjudicado a construção de
24 fogos de habitação social, no bairro da Brangada, no ano de 2011, as mesmas não foram ainda entregues às famílias carenciadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo em conta que esta obra está praticamente paga, requer-se que o Exmo. Sr. Presidente da
Câmara faculte ao Agrupamento Municipal do Partido Socialista, informação escrita e detalhada das
razões que motivaram os atrasos na conclusão deste empreendimento e das razões que obstam à entrega das
referidas habitações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo em conta a situação de emergência social que afeta o concelho, o Agrupamento Municipal do
Partido Socialista Recomenda que a Câmara Municipal tome as diligências necessárias à conclusão da
referida obra, à elaboração do respetivo regulamento e proceda à sua entrega em conformidade”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Paulo Pinto, para explicar o documento, referindo que se trata, não só de
um requerimento mas também uma recomendação, de acordo com o último parágrafo e,
assim sendo, a mesma deverá ser votada. Questionou ainda se existe algum impedimento
para que as casas não sejam entregues, uma vez que, aparentemente, as mesmas já se encontram concluídas, pelo que solicitou mais informações sobre este assunto; Armando
Mourão, para dizer que se a proposta de recomendação for aprovada, o seu grupo municipal irá votar contra, dado que a Câmara Municipal já está a envidar todos os esforços para
que as casas sejam entregues aos seus beneficiários, seja elaborado o regulamento e siga a
tramitação processual normal; Paulo Pinto, para reforçar que a recomendação está bem
explícita e está sujeita a votação, de acordo com o estatuto da oposição; Feliciana de Andrade, para recordar que no mandato 2005/2009, sendo à época, vereadora na oposição, a
sua bancada votou desfavoravelmente, não contra este projeto mas contra um outro que
previa a venda de casas a jovens casais quando estes não tinham capacidade financeira para
as adquirir, pugnando sempre pelo arrendamento; Presidente da Câmara, para esclarecer
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que a habitação social da Brangada ainda não está concluída, mas que estará acabada dentro
dos prazos previstos. Acrescentou que defende, caso seja possível, que as habitações possam ser vendidas a custos controlados a casais jovens. Há uma parte do pagamento que
ainda não foi efetuada, pois, também ainda não foi elaborado o auto final. Finalmente disse
que o Programa PROHABITA poderá efetivamente ser aplicado, desde que as Juntas de
Freguesia façam chegar à Câmara Municipal a situações específicas de reconstrução de casas a fim de serem promovidas as respetivas candidaturas; Paulo Pinto, para reforçar novamente a sua posição relativamente à recomendação que integra a parte final do requerimento; Presidente da Mesa para colocar a recomendação à votação, tendo a mesma sido
rejeitada por maioria, com vinte e dois votos contra e treze votos a favor. O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou a seguinte declaração de voto, que se anexa
e se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- “O Grupo Municipal do PSD votou contra a recomendação apresentada pelo PS do último parágrafo do requerimento – Habitação Social, por entender que: ------------------------------------------------------------------ Não é razoável solicitar-se recomendação para determinado ato quando na sequência das explicações
dadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal ficou devidamente clarificada a situação em que se encontra aquele empreendimento e de que a Câmara Municipal está a ultimar o regulamento e entrega dos fogos
habitacionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seria razoável a recomendação se por parte da Câmara Municipal fosse manifesto o desinteresse ou o
abandono da obra e a não preocupação com as necessidades sociais tendo sido estas a causa principal para a
implementação do projeto”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Mesa informou que os requerimentos iriam ser reencaminhados para a Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Informação do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal,
nos termos da alínea x) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro Apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : José Matias, para se referir à reunião com a EHATB/CIM/AMAT e aos
documentos ali discutidos, querendo saber se os mesmos serão dados a conhecer à Assembleia Municipal; O mesmo deputado quis ainda saber se a reunião com o Presidente da empresa Estradas de Portugal teve a ver com as acessibilidades mencionadas na moção apresentada pelo seu grupo municipal na última sessão; Paulo Pinto, para saber se a reunião com o
Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, teve a ver com as obras no
Campo da Portelinha, em Pedras Salgadas, que no seu entender, já deviam estar concluídas.
O mesmo deputado, quis ainda saber o que foi tratado na reunião com a INOVAGUIAR e
qual o objeto desta empresa; Feliciana de Andrade, para saber o conteúdo da reunião com o
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Cavaleiro, Pedro Sousa Magalhães; Celestiano da Fonte, para saber o que foi tratado com
representantes da IBERDROLA, referindo-se ainda à cerimónia pública da assinatura dos
contratos de financiamento das candidaturas de requalificação das piscinas e pavilhão Gomes da Costa. O mesmo deputado referiu-se ainda à extensão de saúde de Jales que vive
precariamente apenas com dois médicos, questionando se seria possível fazer algo para
melhorar o funcionamento daquela extensão de saúde. ---------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal, começou por responder que a reunião
com a EHATB/CIM/AMAT, teve como consequência a elaboração dos documentos do
pacto que é transversal a todos os municípios e que estão a ser ultimados para oportunamente serem divulgados. A reunião com representantes da IBERDROLA, serviu para tratar
assuntos relacionados com empregabilidade, no sentido de dar preferência a mão-de-obra
local na construção das barragens. A reunião com o Ministro do Ambiente, Ordenamento
do Território e Energia, teve a ver com a fusão dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água e saneamento, em que foi manifestada intenção de haver uma maior equidade no preço da água no sentido de haver uma maior transversalidade no território no que
diz respeito aos valores praticados; Relativamente à reunião com o Cavaleiro Pedro Sousa
Magalhães, disse tratar-se de alguém ligado a este concelho por laços familiares e que veio
apresentar uma estratégia para o centro hípico; A cerimónia pública da assinatura dos contratos de financiamento das candidaturas de requalificação das piscinas e pavilhão Gomes
da Costa, teve a ver com a comparticipação daquelas obras, recordando que a única forma
daquelas obras terem sido financiadas foi terem sido iniciadas antes do financiamento, tendo-se constatado que a estratégia surtiu efeito. Quanto à extensão de saúde de Jales e à
substituição de médicos e/ou colocação de novos médicos, referiu que o Presidente da
Junta já expressou essa preocupação à Câmara Municipal e esta já reforçou essa preocupação junto da ARS Norte que é a entidade competente nessa matéria. A INOVAGUIAR é a
empresa que dinamiza o complexo desportivo e o pavilhão de Pedras Salgadas e em que a
Câmara Municipal é acionista minoritária com 49% do capital, sendo que a maioria do capital pertence a privados. A reunião com o Presidente da empresa Estradas de Portugal, serviu
para debater questões relacionadas com acessibilidades e os nós de ligação da A24, informando que se estão a desenvolver estudos nesse âmbito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS – Relatório de Contas de 2014 – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação e deliberação os documentos de prestação de contas relativos à
Conta de Gerência de 2014, já aprovados na reunião da Câmara Municipal de 22 de abril de
2015, que se anexam, os quais refletem o apuramento de um resultado líquido do exercício
positivo de € 651.930,79 a que corresponde um total de proveitos de € 16.165.734,03 e
um total de custos de € 15.513.803,24. ----------------------------------------------------------------Relativamente ao balanço, o mesmo apresenta os seguintes valores: € 79.029.126,41
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de ativo; € 41.692.730,26 de passivo e € 37.336.396,15 de fundos próprios.-------------------Quanto à execução orçamental, foram apresentados os seguintes valores € 2.219.282,94 de
saldo do ano anterior, € 20.805.897,79 de receita e € 22.134.564,50 de despesa, transitando um saldo de € 890.616,23 para o ano seguinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para salientar alguns aspetos do documento, dizendo,
nomeadamente, que houve uma redução significativa da dívida e uma maior taxa de execução que se situou nos 70%. Frisou ainda o facto de se ter continuado com a redução de
pessoal; Licínio Rio Costa, para elogiar o documento no que respeita ao seu aspeto técnico,
tendo-se referido às revisões dos documentos relativos ao orçamento que se refletem nesta
Conta, acrescentado que o saldo de 600 mil euros incluído neste documento é responsável
pelo saldo positivo. Quanto ao aumento da receita, disse que se deve, sobretudo, a impostos cobrados aos munícipes. Em contrapartida e no seu entender, há um aumento muito
maior das despesas. Questionou qual o motivo pelo qual o relatório de contas apresenta
taxas de execução orçamental da receita divergentes na comparação do mapa de controlo
orçamental da receita (63,31%) (anexo 1) e o mapa resumo de execução do orçamento
(70,06%). Terminou dizendo que as transferências de capital são muito inferiores às orçamentadas. Mais disse que as taxas de execução subiram mas estão muito longe de chegar ao
desejado; Miguel Calheiros, para referir alguns elementos que lhe parecem significativos e
que tiveram repercussão nas contas, nomeadamente, o aumento de encargos com o saneamento que se deveu a um ano de muita chuva e com energia elétrica, decorrente do facto
da luz nas localidades estar mais tempo ligada, o que lhe parece um aspeto positivo e que
contribui para a qualidade de vida das populações. Acrescentou que há uma redução da
dívida de longo prazo e redução de prazo de pagamento a fornecedores. Frisou também a
existência de um saldo positivo nas contas do município e o aumento da capacidade de
execução. Concluiu, dizendo que estas e outras situações expressam bem que as contas do
município são muito saudáveis, contrariamente ao que se passa em muitos outros municípios; Paulo Pinto, para questionar se a obra da ciclovia está ou não concluída. ------------------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal começou por solicitar ao Senhor Chefe
da Divisão Financeira e Aprovisionamento que esclarecesse o Senhor Deputado, Licínio do
Rio Costa relativamente à questão por ele formulada sobre o motivo pelo qual o relatório
de contas apresenta taxas de execução orçamental da receita divergentes na comparação do
mapa de controlo orçamental da receita (63,31%) (anexo 1) e o mapa resumo de execução
do orçamento (70,06%), ao que o Senhor Chefe de Divisão respondeu que a diferença reside no facto de o primeiro mapa contemplar, na taxa de execução, o saldo da gerência anterior, ao contrário do que se verifica no segundo mapa, daí que a taxa de execução é superior. Foi ainda dada nota de que o mapa que melhor retrata os movimentos financeiros ao
longo do ano de 2014 é o mapa dos fluxos de caixa desagregados, que consta do anexo 5.
O Senhor Presidente da Câmara retomou a sua intervenção, chamando a atenção para a
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necessidade de analisar, em concreto, os investimentos, nomeadamente os custos de fornecimento da água, cujas receitas pagas pelos contribuintes ficarem aquém dos custos reais.
Frisou o alto nível de execução de 70% e que este documento expressa bem as estratégias
do executivo municipal. Finalizou dizendo que não ouviu nenhuma crítica objetiva e fundamentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por maioria, com vinte e dois votos a favor e treze votos
contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Proposta de Aplicação de Resultados – Apreciação e deliberação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta de aplicação de resultados líquidos do exercício, que se anexa e parcialmente se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------Reservas Legais (5%) € 32 596,54. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Inventário a 31 de dezembro de 2014 – Apreciação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO – Abertura de procedimentos concursais para relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado – 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.º 35/2014, de 20 de junho (retificada pela Declaração de Retificação n.º 37-A/2014, de 19 de agosto), 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; ---------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta a estratégia da autarquia para o desenvolvimento do município e os projetos que se pretendem implementar com vista ao seu alcance, será necessário, garantir a sua
concretização e o sucesso dos mesmos de uma forma sustentável e durável; ------------------Para tal mostra-se fundamental a aposta em recursos humanos competentes que reúnam o
conhecimento técnico e experiencia em diversas áreas, pois o sucesso dos projetos será, em

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2015

grande medida, garantido por essa capacidade, competência e trabalho; ------------------------A carência em recursos humanos capazes de dar essa resposta é manifesta, sendo necessário
recrutar pessoal, o que justifica a autorização de abertura de procedimentos concursais para
preenchimento de 13 (treze) postos de trabalho vagos no mapa de pessoal, para o ano de
2015, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão, de 19 de dezembro de 2014, contendo os postos necessários para o cumprimento das atividades de natureza permanente e
temporária a desenvolver durante o presente ano. --------------------------------------------------Especificações: ---------------------------------------------------------------------------------------------No dia 01 de julho de 2014 concretizou-se a internalização da atividade da empresa municipal VitAguiar, E.M — altura em que o município recebeu em cedência de interesse público os trabalhadores com contrato de trabalho por tempo indeterminado há mais de um
ano, de acordo como n° 6 do artigo 62° da Lei 50/2012 de 31 de agosto — As empresas
locais em processo de liquidação podem ceder às entidades públicas participantes os seus trabalhadores contratados ao abrigo do regime do contrato de trabalho, nos termos do disposto no artigo 58° da Lei 12A/2008 de 27 de fevereiro (legislação ora revogada pela Lei 35/2014 de 20 de junho, que contém matéria idêntica nos artigos 2410 a 244°), na exata medida em que estes se encontrem afetos e sejam necessários
ao cumprimento das atividades objeto de integração ou internalização. -----------------------------------------------Segundo o disposto no n° 8, do artigo 62° da Lei 50/2012 de 31 de agosto, Na pendência dos
procedimentos de dissolução e de liquidação, os trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo
indeterminado, que se encontrem na situação de cedência de interesse público ao abrigo e os termos do n° 6,
podem candidatar-se aos procedimentos concursais exclusivamente destinados a quem seja titular de uma
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, prevista na lei 12A/2008 de 27 de fevereiro (legislação ora revogada pela Lei 35/2014 de 20 de junho), que sejam abertos
pelas entidades públicas participantes às quais se encontrem cedidos, nos termos do número seguinte. ---------Segundo o disposto no n° 9, do artigo 62° da Lei 50/2012 de 31 de agosto, O direito de candidatura a que se refere o número anterior aplica-se apenas aos procedimentos concursais para a ocupação de
postos de trabalho correspondentes às funções ou atividade que o trabalhador cedido se encontra a executar,
na exata medida do âmbito da integração ou internalização previstas no n° I do artigo 64° e no artigo 65°,
e que sejam abertos no período máximo de 12 meses a contar da data do acordo de cedência de interesse
público a que se refere os n's 6 e 7, independentemente da duração máxima deste poder vir a ser excecionalmente superior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo o disposto no n° 13, do artigo 62° da Lei 50/2012 de 31 de Agosto, Para efeitos de
candidatura aos procedimentos concursais referidos no n° 8, os trabalhadores cedidos ao abrigo e nos termos
do n° 6 são equiparados a candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
previamente estabelecida, (redação introduzida pela Lei 53/2014 de 25 de agosto). ----------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------1 - O Município internalizou a atividade da empresa municipal VitAguiar, E.M e recebeu
em cedência de interesse público os seus trabalhadores de forma a dar cumprimento às
atividades de objeto de internalização; ------------------------------------------------------------------
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2 - Existe lugares vagos no Mapa de Pessoal de 2015; ----------------------------------------------3 - Os encargos resultantes, têm cabimento orçamental, através da rubrica, classificação
orgânica 02 "Câmara Municipal e Serviços Municipais", classificação económica 01010404,
"Despesas com pessoal — Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho; --------- Nestes termos, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, já
aprovada na reunião da Câmara Municipal de 26 de março de 2015, que se anexa, no sentido de serem abertos procedimentos concursais de recrutamento exclusivamente destinados
a quem seja titular de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
previamente estabelecida, para o preenchimento dos seguintes postos de trabalho previstos
e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado; ---------------------------------------------------------A - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico Superior área de Contabilidade e Administração; ---------------------------------------------------------------B - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico Superior Gestão de Desporto; -------------------------------------------------------------------------------------C - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico Superior área de Gestão Sócio Cultural; --------------------------------------------------------------------------D - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico Superior área de Organização e Gestão de Empresas; ---------------------------------------------------------E - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico Superior área Engenharia Civil; ------------------------------------------------------------------------------------F - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico Superior área de Ensino Básico 1° ciclo; -------------------------------------------------------------------------G - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Técnico Superior área de Biologia — Ramo cientifico-tecnológico Biologia Animal Aplicada; -------------------H - 1 (um) posto de trabalho correspondente à carreira de Assistente Técnico e categoria de
Coordenador Técnico; -----------------------------------------------------------------------------------I - 2 (dois) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Assistente Técnico; -J - 3 (três) posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Assistente Operacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Prazo de candidatura - 10 (dez) dias úteis contados da data da publicação do aviso de
abertura no Diário da República.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara, para dizer esta proposta resulta da internalização da
VitAguiar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS – Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA. - Contratos de
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27.02.2007 sobre fornecimento de água e tratamento de efluentes – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta as razões enunciadas na fundamentação, que se anexa e ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 25°, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1, do artigo 33° do mesmo diploma, é presente uma proposta
do Senhor Presidente da Câmara, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de
abril de 2015, no sentido de: ----------------------------------------------------------------------------1. Dar conhecimento à Sociedade Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA, dos reiterados
incumprimentos, expostos na fundamentação anexa, das obrigações da Sociedade face aos
dois contratos outorgados em 27/02/2007 relativos a fornecimento de água e de recolha de
efluentes, bem como dos constrangimentos para o Município e seus munícipes decorrentes
da sua adesão ao Sistema Multimunicipal de Abastecimento Água e de Saneamento de Trásos-Montes e Alto Douro; --------------------------------------------------------------------------------2. Notificar a Sociedade Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA, da intenção do Município
em rescindir aqueles dois contratos, dando-lhe um prazo de dez dias para se pronunciar,
manifestando abertura para negociação dos termos a rescisão; -----------------------------------3. Na ausência de resposta ou havendo manifestação de indisponibilidade por parte da Sociedade Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, para obtenção de acordo, o Município avançará
com a rescisão litigiosa; -----------------------------------------------------------------------------4. O Município avaliará, no final, a manutenção da sua qualidade de sócio da Sociedade
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, podendo ceder, a título oneroso, as suas quotas à Sociedade ou à Águas do Norte, SA, que lhe sucederá. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para esclarecer o protocolo existente com a empresa
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA, acrescentando que seria vantajoso para o concelho
sair do sistema e assumir a Câmara Municipal a responsabilidade do fornecimento de água e
tratamento de efluentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Agência de Energia de Trás-os-Montes – Proposta de exclusão Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- A Agência de Energia de Trás-os-Montes foi constituída por escritura pública de 27 de
Outubro de 2010, sendo seus associados os quinze Municípios que integravam anteriormente a Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes (CM-TM), e que, mercê da nova
legislação sobre o regime jurídico do associativismo local aprovado pela Lei 75/2013 de 12
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de setembro, veio dar origem a duas Comunidades Intermunicipais distintas, a Comunidade
Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTIVI) e a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CM-AT), passando esta a integrar apenas os seis Municípios do Alto
Tâmega. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ De harmonia com as regras que presidiram à criação das Agências de Energia, estas entidades deveriam corresponder, quanta ao seu âmbito territorial de atuação, ao espaço geográfico de intervenção duma Comunidade Intermunicipal, sendo esta a razão por que a
Agência de Energia de Trás-os-Montes teve como Municípios associados os mesmos Municípios integrantes da CIM-TM, correspondência territorial que, com a cisão desta Comunidade Intermunicipal e a consequente criação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, deixou de existir. -------------------------------------------------------------------------- Por outro lado, termina no próximo dia 31 de Maio a candidatura, aprovada no âmbito do
programa comunitário referido em epígrafe, que a Agência de Energia tinha por incumbência executar e que financiava o respetivo funcionamento, pelo que se torna necessário encontrar soluções alternativas, no que se refere à eventual continuação da prossecução das
atividades que têm vindo a ser desenvolvidas pela Agência, para fazer face a esta nova realidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste contexto, uma das alternativas a considerar será a criação de uma nova Agência de
Energia com a sua área de intervenção restrita aos seis Municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, precedida do abandono por parte destes Municípios da Agência atualmente existente, solução esta todavia que, para além de implicar a assunção de encargos financeiros inerentes ao funcionamento desta nova entidade, que poderão não ser facilmente assumidos, obrigará ainda ao cumprimento de diversos pressupostos
legais previstos na Lei 50/2012 de 31 de Agosto, entre os quais a realização prévia de um
estudo sobre a viabilidade económico-financeira e racionalidade económica da nova entidade e a submissão a fiscalização prévia do Tribunal de Contas da sua constituição. ----- A segunda solução, mais facilmente exequível, passará pelo desenvolvimento através da
Associação de Municípios do Alto Tâmega, já existente, das atividades que fazem parte do
objeto social da Agência de Energia, tendo em conta que esta última entidade, para além de
integrar os mesmos Municípios que fazem parte da Comunidade Intermunicipal do Alto
Tâmega (Anexo II à Lei 75/2013), tem, como objeto social, o planeamento, financiamento,
execução e gestão de atividades no âmbito do "Ambiente, Conservação da Natureza e Recursos Naturais" (al. a), do n° 1, do 39 dos Estatutos da AMAT). ----------------------------- Por sua vez, constitui objeto social da Agência de Energia de Trás-os-Montes, nos termos
do art.° 3 dos respetivos Estatutos, "contribuir para a gestão da procura de energia, a eficiência energética, o melhor aproveitamento dos recursos energéticos endógenos, e a gestão ambiental na interface com a
energia, podendo, nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------a) Assegurar a conjugação e coordenação de esforços dos diversos organismos públicos e entidades privadas
envolvidas na execução da política de utilização racional da energia e valorização das energias renováveis; ---
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b) Apoiar e aconselhar os agentes económicos em questões energéticas e de ambiente no sentido de utilizarem
metodologias, sistemas e tecnologias compatíveis com um desenvolvimento sustentável; ----------------------------c) Apoiar os órgãos políticos locais e regionais na formulação das políticas energéticas e ambientais; ----------d) Promover a divulgação de conceitos e tecnologias adequadas à conservação de energia e utilização dos
recursos energéticos endógenos e fomentar o fabrico e a qualidade dos equipamentos respetivos; -----------------e) Promover e disseminar informação técnica, económica e financeira junto dos consumidores de energia e a
formação especializada nos domínios relativos à sua atividade. --------------------------------------------------------- Acessoriamente a Associação pode desenvolver outras atividades relacionadas com o
objeto principal. -------------------------------------------------------------------------------------------- Da enunciação do objeto social prosseguido por uma e outra entidade, verifica-se que
existe uma identidade de atribuições na área ambiental, nada obstando a que a Associação
de Municípios, sem alteração dos seus Estatutos, possa desenvolver as atividades que vêm
sendo desenvolvidas pela Agência de Energia, por tais atividades se inserirem, todas elas, no
conteúdo das atribuições cometidas à Associação de Municípios do Alto Tâmega na vertente do seu objeto social ligada à prossecução de atividades inerentes ao "Ambiente, Conservação da Natureza e Recursos Naturais", aproveitando desse modo uma organização institucional já existente com a consequente economia nos encargos financeiros a suportar, e
ainda com a vantagem adicional de não ser necessário o cumprimento de quaisquer requisitos prévios, para além do abandono dos seis Municípios do Alto Tâmega da atual Agência
de Energia, nos termos que se encontram consagradas nos Estatutos desta última entidade.
- Esse abandono poderá ser concretizado através de um pedido de exclusão de associado,
dirigido ao Conselho de Administração da atual Agência de Energia, cabendo a decisão
final à Assembleia Geral, corno permite e obriga a al, a), do nº 1, do art..° 99 dos seus Estatutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta as razões enunciadas e nos termos do disposto na alínea n), do n.º 1, do
artigo 25° da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de abril de 2015, que
se anexa, no sentido de ser promovida a respetiva exclusão da atual Agência de Energia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que não se justifica a existência de uma
agência de energia que inicialmente era transversal a todo o território de Trás-os-Montes,
uma vez que foram criadas duas comunidades intermunicipais distintas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Junta de Freguesia de Vreia de Jales – Proposta de Implementação de Gabinete de Apoio ao Munícipe - Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando o elevado contributo que a criação dos Gabinetes de Apoio ao Munícipe tem
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revelado no concelho, através da implantação de pontos rurais de acesso aos serviços municipais, oferecendo um apoio reconhecido à população. --------------------------------------Considerando que a freguesia de Vreia de Jales apresenta uma grande dimensão territorial,
com cerca de 47,3 km2, com uma população de 966 habitantes (censos 2011). ---------------Considerando a importância de dinamizar o atendimento local nas Freguesias, particularmente nas mais afastadas da Câmara Municipal, permitindo uma maior acessibilidade da
população aos serviços prestados e, ao mesmo tempo, um maior conforto e personalização
no atendimento. -------------------------------------------------------------------------------------------Com o intuito de colmatar os prejuízos gerados pela interioridade, que denotam o nosso
concelho, melhorando o acesso à informação e aos serviços, promovendo junto do cidadão
a fruição dos mesmos, reduzindo as assimetrias locais, desigualdades sociais e promoção da
coesão territorial é imperioso garantir o funcionamento de um Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM), fruto da colaboração entre o Município e a Junta de Freguesia do Vreia de
Jales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, nos termos do artigo 116° da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 26 de março de 2015, que se anexa, no sentido de ser aprovada a celebração de um
protocolo com a Freguesia de Vreia de Jales para implementação de Gabinete de Apoio ao
Munícipe naquela freguesia, nos termos e condições da minuta que se junta em anexo e que
faz parte integrante da presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que à semelhança de outras freguesias com
menor densidade populacional também a zona de Jales justifica um gabinete de apoio ao
munícipe, esclarecendo que a funcionária que dava apoio na Junta de Freguesia findou o
seu contrato e o mesmo não foi renovado; Celestiano da Fonte, para manifestar o seu contentamento pela proposta apresentada e assim sendo, já não fará sentido a existência do
Gabinete Itinerante. Recordou ainda que nos anos de 2004 e 2005 já se pensava na descentralização, tendo, nessa altura, a Junta de Freguesia também disponibilizado um espaço para
atendimento ao munícipe; Presidente da Câmara, para dizer que se têm celebrado protocolos com as Juntas de Freguesia nas mais diversas áreas de atuação. Neste caso a dinâmica já
existia, o modelo é que é diferente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar – Proposta de comparticipação financeira para execução de obras de ampliação do cemitério municipal – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------
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- Foi aprovado pela Câmara Municipal em 14.12.2011 e pela Assembleia Municipal em
27.12.2011, um protocolo entre o Município de Vila Pouca de Aguiar e a Freguesia de Vila
Pouca de Aguiar, concretamente a delegação de competências referentes à gestão, conservação, reparação e limpeza do Cemitério Municipal, que se junta em anexo à presente proposta e dela faz parte integrante. ------------------------------------------------------------------------ Em tal documento é estabelecido que é da responsabilidade da Freguesia a gestão, conservação e realização de pequenas obras. Conforme é consabido, há muito que o Cemitério
Municipal revela exiguidade para acolher o número de pessoas a sepultar. ---------------------- Conscientes desta realidade a Junta de Freguesia envidou esforços no sentido de encontrar
a solução para o enunciado problema, tendo decidido proceder à ampliação do cemitério. -- Para tal pretende a Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar proceder a obras de alargamento, as quais se encontram orçamentadas em 18.870,00€ (dezoito mil, oitocentos e
setenta euros), acrescidas de Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa lega em vigor, o
que irá permitir à Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar assumir o compromisso de
gestão do cemitério durante os próximos 5 anos, procedendo à venda das 50 campas previstas no alargamento apenas à medida que vão sendo efetivamente ocupadas. -------------------- A Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar não dispõe de recursos financeiros suficientes para a execução desta intervenção, pelo que solicita ao Município de Vila Pouca de
Aguiar uma comparticipação financeira no valor de 15.000€ para a realização da intervenção em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------Assim, nos termos da alínea o) do n.º 1 do art. 33°, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro,
é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, aprovada na reunião
da Câmara Municipal de 26 de março de 2015, que se anexa, no sentido de ser aprovada
uma comparticipação financeira no montante de 15.000,00 € (quinze mil euros), à Freguesia
de Vila Pouca de Aguiar, com vista à execução de obras de ampliação no Cemitério Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara Municipal, para fazer uma breve apresentação da
proposta; Feliciana de Andrade, para dizer que a surpreendeu o facto da comparticipação
financeira ter sido de 15 mil euros quando o valor total das obras é de 18.870,00 €, sabendo-se que a Junta de Freguesia não dispõe de meios financeiros para concluir os trabalhos.
Por outro lado, disse que em outras freguesias e em casos similares as comparticipações são
integrais; Armando Mourão, para dizer existe um ofício assinado pelo Senhor Presidente da
Junta de Freguesia a solicitar os 15 mil euros, pelo que não existem dúvidas quanto ao valor
a atribuir; Paulo Pinto, para esclarecer que o Senhor Presidente da Junta lhe tinha transmitido que não tinha pedido os 15 mil euros, mas que foi condicionado no sentido de assinar
o ofício com aquele valor, caso contrário não haveria acordo. Solicitou que o reforço da
comparticipação fosse submetido à apreciação e deliberação da Câmara Municipal para
posteriormente ser debatido e votado na Assembleia Municipal; Presidente da Câmara Mu-
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nicipal, para esclarecer que não é verdade que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia
tivesse sido condicionado no sentido de assinar o ofício. De seguida explicou o processo de
negociação e elaboração deste protocolo, dizendo, nomeadamente, que é um processo que
já vem do mandato anterior e que teve várias reuniões com o executivo da Junta de Freguesia e nunca o valor protocolado foi posto em causa, tendo apenas sido alvo de uma intervenção protagonizada pelo Senhor Vereador, José Carlos Rendeiro, na reunião de câmara
que aprovou o protocolo, em que questionou o valor proposto. Finalizou dizendo que o
valor atribuído de 15 mil euros foi o montante pedido pela Junta de Freguesia, pelo que
estranhou as posições assumidas pelos deputados municipais do Partido Socialista; Paulo
Pinto, para intervir em defesa da honra, dizendo que, efetivamente, o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia lhe tinha transmitido que foi condicionado a assinar o ofício; O Senhor
Presidente da Câmara Municipal, esclareceu ainda que o protocolo aprovado não tem que,
necessariamente, ser executado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ - Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar – Proposta de comparticipação financeira para despesas de eletricidade por utilização de sala para cursos
de formação – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O Instituto de Emprego e Formação Profissional revelou interesse em estabelecer parceria
com o Município de Vila Pouca de Aguiar, no sentido da promoção de cursos de formação
no concelho; -----------------------------------------------------------------------------------------------Os cursos destinam-se a pessoas que estejam desempregados, jovens ou adultos, subsidiados ou não, inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP, independentemente das habilitações escolares; ---------------------------------------------------------------------------------------------Os cursos revelam-se importantes, na medida em que contribuem para que os formandos
adquiram aptidões e competências importantes, tornando-se uma mais-valia na procura de
emprego; ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Município teria, assim, que disponibilizar salas para ministração dos referidos cursos; ---Desde setembro de 2014 até à presente data têm vindo a ser promovidos cursos numa das
salas do edifício onde se encontra a Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar; -------------Dado o clima rigoroso característico da nossa região, foram usados aquecedores elétricos
para aquecimento da referida sala; ----------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia tem assumido o pagamento das despesas respeitantes à eletricidade; -Foi efetuada uma análise comparativa do valor das faturas de eletricidade da Junta de Freguesia, relativa ao período antes e após o início dos cursos de formação. -----------------------Pelo exposto: ------------------------------------------------------------------------------------------------
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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, nos termos da alínea j) do n 1, do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, já aprovada na reunião da
Câmara Municipal de 22 de abril de 2015, que se anexa, no sentido de conceder um apoio
financeiro no valor de € 550,00 (quinhentos e cinquenta euros), à Junta de Freguesia de Vila
Pouca de Aguiar, por forma a comparticipar as despesas relativas à eletricidade, pela utilização de uma sala para promoção de cursos de formação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara Municipal para fazer uma breve apresentação da proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE - Junta de Freguesia de Soutelo de Aguiar – Proposta de protocolo
de cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A construção de um abrigo para passageiros no lugar de Parada de Aguiar, a necessidade de
restauro de muro em Fontes e ainda a pavimentação de pequenos troços de alargamento da
Rua da Calçada também em Fontes, constituem melhorias na disponibilização de infra estruturas básicas à população e melhoria nas referidas artérias, que vem sendo reivindicada
pela população devido à sua demonstrada necessidade. --------------------------------------------Constitui uma atribuição das autarquias locais a satisfação de necessidades ao nível de equipamentos rurais e urbanos e ainda ao nível dos transportes e comunicações. ------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar e da Junta de Freguesia de Soutelo de
Aguiar promover a requalificação imediata daqueles arruamentos e espaços urbanos, por
forma a garantir melhores condições de circulação às suas populações. -------------------------Com o objetivo de suprir tal lacuna e nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33°, da
Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de abril de 2015, que se
anexa, no sentido da mesma ser presente à Assembleia Municipal, para que esta delibere
sobre a aprovação da celebração do protocolo anexo no âmbito da competência que lhe é
conferida pela alínea j) do n° 1 do artigo 25°, da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara Municipal para fazer uma breve apresentação da proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE - Junta de Freguesia de Capeludos de Aguiar – Proposta de protocolo de cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Largo Eira das Eiras e o muro de suporte ao acesso do cemitério de Capeludos de Aguiar, bem como a Rua do Reconco e a Rua da Fonte no lugar de Freixeda, encontra-se em
deficiente estado de conservação e manutenção, e com elementos estranguladores da circulação automóvel que urge melhorar. -------------------------------------------------------------Tal melhoria nestas artérias e equipamentos de utilização coletiva vem sendo reivindicada
pela população devido à sua demonstrada necessidade. --------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar e da Junta de Freguesia de Capeludos
de Aguiar promover a requalificação imediata daqueles arruamentos e espaços urbanos, por
forma a garantir melhores condições de circulação às suas populações. -------------------------Com o objetivo de suprir tal lacuna e nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33°, da
Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de abril de 2015, que se
anexa, no sentido da mesma ser presente à Assembleia Municipal, para que esta delibere
sobre a aprovação da celebração do protocolo anexo no âmbito da competência que lhe é
conferida pela alínea j) do n° 1 do artigo 25°, da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara Municipal para fazer uma breve apresentação da proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TREZE - Regulamento Social do Município de Vila Pouca de Aguiar Proposta de alteração – apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No decurso da aplicação do Regulamento Social do Município, tem-se verificado a necessidade proceder a algumas alterações. -------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 9 de abril de 2015, que se anexa, no sentido de serem efetuadas as seguintes alterações: ------------------------------------------------------------------------------Artigo 6.° - Alterar a redação da alínea b), do n.º 1 do artigo 6.° - Isenção de custas em pedidos de ligação de água e saneamento, desde que sejam observados os regulamentos específicos; -------------------------------------------------------------------------------------------------Artigo 6.° - Acrescentar a alínea s) - Redução de 50% na inscrição e frequência das Escolas
de Música e Teatro de Vila Pouca de Aguiar. ---------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara Municipal para fazer uma breve apresentação da proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CATORZE - Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços – Proposta de alteração – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- Em 16 de Janeiro de 2015 foi publicado em Diário da República, I Série, n° 11, o Decreto-Lei n.º 10/2015, que aprova o regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração (adiante abreviadamente designado por RJACSR) e procede à
alteração e revogação de outros diplomas legais. ----------------------------------------------- Pretendeu o legislador com o referido diploma, entre outras, não só harmonizar e sistematizar toda a legislação referente à atividade de comércio, serviços e restauração da área da
Economia num único regime jurídico de acesso e exercício das referidas atividades, mas
também, proceder à liberalização dos horários de funcionamento dos estabelecimentos e à
descentralização da decisão de limitação de horários. ------------------------------------------------ Por seu turno, o diploma que constitui norma habilitante aos Regulamentos Municipais
sobre Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais é o Decreto-lei n°
48/96, de 15 de Maio, (alterado pelos Decretos-leis n" 126/96, de 10 de Agosto, 111/2010,
de 15 de Outubro e 48/2011 de 1 de Abril, e agora também este Decreto-lei n° 10/2015, de
16 de Janeiro - RJACSR). --------------------------------------------------------------------------------- Com a publicação deste Decreto-lei n° 10/2015, de 16 de Janeiro — RJACSR, procedeuse à revogação de alguns diplomas, mas sobretudo à alteração dos diplomas aludidos supra.
(cfr. al a) do n°3 do art.° 1°). ----------------------------------------------------------------------------- Na aludida alteração, a redação do art°1 daquele Decreto-lei n° 48/96, de 15 de Maio,
passa a ser a seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------"Artigo 1° ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I - Sem prejuízo do disposto no regime especial em vigor para atividades não especificadas no presente diploma, os estabelecimentos de venda ao público, de prestações de serviços, de restauração ou de bebidas com
espaço para dança ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou onde se realizem, de
forma acessória, espetáculos de natureza artística, os recintos fixos de espetáculos e de divertimentos públicos
no artísticos têm horário de funcionamento livre. (...) --------------------------------------------------------------------4 - (Revogado) ". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O anterior n° 4 daquele art.° 1° estabelecia que os clubes, cabarets, boîtes, dancings, casas
de fado e estabelecimentos análogos podiam estar abertos até às 4 horas de todos os dias da
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semana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A referida disposição foi agora totalmente revogada. ---------------------------------------------- Estabelece ainda esse diploma legal (DL n° 48/96, de 15 de Maio que assiste a faculdade
às câmaras municipais de restringirem os períodos de funcionamento, a vigorar em todas as
épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, em casos devidamente justificados, (cfr.
Art.° 3° do Decreto-lei n° 48/96, de 15 de Maio, agora alterado assim, pelo RJACSR.) ------ Ora, tratando-se de um poder da entidade administrativa, reforça aqui o legislador a ideia
da total liberalização dos horários de funcionamento daqueles identificados estabelecimentos comerciais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Adiante, estabelece ainda o Art.° 4° deste Decreto-lei n° 48/96, de 15 Maio, agora alterado que: (...) "os órgãos municipais devem adaptar os regulamentos municipais em função do n°1 do art°1
ou do disposto no artigo anterior" (...). ------------------------------------------------------------------------ Com esta redação o legislador remete para o dever (dos órgãos municipais) de harmonizar
os respetivos regulamentos municipais com esta norma habilitante, agora alterada. ----------- Uma vez que, face a esta ausência de harmonização, os regulamentos municipais encontrar-se-ão em desconformidade com o regime de liberalização. ----------------------------------- Com efeito, estabelece o art.° 17° que a entrada em vigor do Decreto-lei n° 10/2015, de
16 de Janeiro - RJACSR ocorrerá em 1 de Março de 2015, sendo que entram em vigor ao
dia seguinte da publicação (17 de Janeiro de 2015) as normas do decreto-lei que constituam
habilitação para aprovação de regulamentos administrativos. (cfr. nºs 1 e 2 do art.° 17° do
RJACSR). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Os regulamentos municipais em vigor relativamente ao Horário de Funcionamento dos
Estabelecimentos Comerciais para cada Concelho, não foram alterados, uma vez que detêm
um prazo até 120 dias mantendo-se neles a norma restritiva do horário de funcionamento. - Pretende o executivo municipal a manutenção dos horários de funcionamento que até à
atualidade vêm sido praticados, atendendo a que a maioria dos estabelecimentos abrangidos
pelo novo quadro legal se situam em zona residencial, pelo que a liberalização total dos
horários de funcionamento poderia causar perturbação na paz pública, colidindo com o
direito ao repouso dos que aí habitam, prejudicando a sua qualidade de vida. ------------------ As alterações legislativas acima evidenciadas implicam, necessariamente, a revisão do Regulamento Municipal em vigor no concelho de Vila Pouca de Aguiar aplicável sobre a matéria, nomeadamente no que à habilitação legal concerne. -------------------------------------- Atendendo a que a aplicação do princípio da audiência em matéria de procedimento regulamentar, prevista nos artigos 117° e 118° do Código do Procedimento Administrativo
(ainda em vigor), ficou dependente de publicação de legislação própria, o que ainda não
sucedeu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A natureza da matéria em questão, uma vez que não se reporta a questões que ponham
em causa a segurança e a paz pública, tratando-se de alteração apenas na norma habilitante,
aconselha a que possa ser dispensada a formalidade mencionada no ponto precedente, ten-
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do em conta a urgência de regulamentar a matéria para o período de grande movimentação
que se aproxima. -------------------------------------------------------------------------------------------- O dever de audiência é dispensável por decisão do órgão com competência regulamentar,
se se apuserem razões de interesse público e desde que tal dispensa seja devidamente fundamentada, como no caso concreto. -------------------------------------------------------------------Por tudo isso e nos termos do previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25° e na alínea k) do
n° 1 do artigo 33°, ambos da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, e nos artigos 114° e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é presente uma proposta do Senhor
Vereador, António Vasconcelos, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 26 de
fevereiro de 2015, que se anexa, no sentido de ser alterado o regulamento dos horários de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestação de serviços, o qual se submete
à Assembleia Municipal, com vista à sua aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara Municipal para fazer uma breve apresentação da proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUINZE - Regulamento do Espaço Jovem – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- A organização dos tempos livres dos/as jovens de forma ativa, regular e formativa tem-se
revelado fundamental, na sociedade atual, como forma de ocupação saudável, favorecendo
o desenvolvimento da personalidade de forma equilibrada em termos sociais e cognitivos; -Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------- O Espaço Jovem de Vila Pouca de Aguiar, é um espaço multifuncional que se destina
aos/às jovens, oferecendo o acesso às Novas Tecnologias de Informação, aos recursos
multimédia, a diversas atividades lúdico-pedagógicas, culturais e procurando promover hábitos de leitura com o objetivo fundamental de contribuir para o desenvolvimento integral
dos/as jovens. ----------------------------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, aprovada na reunião
da Câmara Municipal de 26 de março de 2015, que se anexa, no sentido de ser aprovado o
Regulamento do Espaço Jovem, que também se anexa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara Municipal para fazer uma breve apresentação da proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO DEZASSEIS - Graniareias – Granitos e Areias, Lda. – Proposta de emissão
de declaração de interesse concelhio - Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com a informação do Técnico da Divisão de Ambiente e Urbanismo, a referida
Pedreira n.º 5127 obteve licenciamento Camarário em 7 de Setembro de 1988 em benefício
de Diamantino Rodrigues Barreiro; --------------------------------------------------------------------Foi autorizada a sua transmissão para a firma Aguiar Brita, Lda. em 27 de Janeiro de 1998; Por ter ultrapassado os limites do licenciamento camarário, a empresa Aguiar Brita, Lda.,
procedeu ao licenciamento na DRE - N, tendo-lhe sido concedida Licença de Estabelecimento ao 11 de Setembro de 2001, sendo, assim, a respetiva entidade licenciadora. ----------Tendo sido determinado, pela EP - Estradas de Portugal, que a implantação do traçado da
A7 coincidiria com a área licenciada pela referida pedreira e dada a incompatibilidade de
ambas as atividades, foi-lhe interposto um processo de expropriação, que decorreu em várias instâncias judiciais. --------------------------------------------------------------------------------Este processo transitou em julgado em sede do Supremo Tribunal de Justiça que confirmou
a não expropriação total, uma vez que considerou ser viável prosseguir com atividade de
extração e transformação de granitos da citada pedreira. -------------------------------------------Perante esta decisão judicial e uma vez que, por imposição de proteção a infraestruturas
desta natureza, a pedreira terá que se implantar numa posição 11leis afastada da A7 (a pelo
menos 200m), a detentora dos direitos de exploração tem a necessidade de proceder adaptação do Plano de Pedreira o que se traduz, na prática, a proceder a um novo licenciamento
de pedreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------A empresa Graniareias, Lda. resolveu aproveitar a oportunidade concedida aos industriais,
iniciando o procedimento de regularização da respetiva pedreira ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 165/2014 de 5 de Novembro, podendo desta forma beneficiar das vantagens e regalias
estipuladas nele definidas. -------------------------------------------------------------------------------Este requerimento é feito ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5° do citado
decreto-lei e considera obrigatória a obtenção da deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização da referida pedreira, por deliberação
da assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal. ------------------------------------A fundamentação exigida é a mesma que serve de base a esta informação/proposta: --------Trata-se de uma pedreira que desenvolve a sua atividade devidamente licenciada desde o
ano de 1988; ------------------------------------------------------------------------------------------------Que se encontra fora das áreas consignadas no PDM de Vila Pouca de Aguiar como zonas
destinadas à exploração de recursos geológicos; -----------------------------------------------------Que, por motivos de expropriação litigiosa, se encontra na obrigação de alterar o respetivo
Plano de pedreira; -----------------------------------------------------------------------------------------Por forma a garantir a zona de defesa de pelo menos 200 metros em relação à A7; ----------Tendo para o efeito celebrado contrato de concessão de exploração da nova área a afetar à
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pedreira com a Junta de freguesia do Alvão; ---------------------------------------------------------A regularização da pedreira permitirá a empresa manter e potenciar a criação de novos postos de trabalho; --------------------------------------------------------------------------------------------. E contribuir para a dinamização da economia local; ----------------------------------------------. A manutenção da atividade desta pedreira traduz mais um contributo que reforça a denominação atribuída ao concelho de Vila Pouca de Aguiar de "Capital do Granito". -----------Posto isto, deverá sempre ser levado em linha de conta que, a decisão de satisfazer a pretensão apresentada deverá ser decidida, superiormente, fazendo uso de certa arbitrariedade
legitimada pela subjetividade que o reconhecimento do "interesse" concelhio comporta
intrinsecamente. -------------------------------------------------------------------------------------------Dado que nada se apresenta como motivo para obstar a decisão contrária, é presente uma
proposta do Senhor Vereador, Duarte Marques, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de abril de 2015, que se anexa, no sentido de ser emitida uma Declaração de Interesse Concelhio pela Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara Municipal para fazer uma breve apresentação da proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção do Público: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Henrique Campos, para felicitar a Câmara Municipal pelo ordenamento do estacionamento junto ao cemitério municipal e pelas iniciativas levadas a efeito
com as comemorações do 25 de abril. Igualmente se regozijou com a atuação, até ao momento, da proteção civil em articulação com os bombeiros voluntários nas ações em que
têm sido solicitados. O mesmo munícipe, referiu ainda a situação em que vivem atualmente
os criadores de gado por causa das alcateias de lobos que têm dizimado dezenas de animais,
solicitando o que poderia ser feito para mitigar a situação. Quis saber qual a razão de um
caminho no circuito pedestre da barragem do Alvão estar obstruído com pedras. Quis
também saber qual a data da conclusão do quartel dos bombeiros e em que moldes de gestão vai funcionar a aldeia rural e o parque de campismo do Alvão. -------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que em relação à situação em que vivem
atualmente os criadores de gado por causa das alcateias de lobos que têm dizimado dezenas
de animais, já existe uma proposta de protocolo com a Direção Geral de Florestas e o Parque Nacional do Alvão no sentido de serem adotadas medidas compensatórias mais céleres
para os criadores de gado que são vítimas desse flagelo. Quanto ao circuito pedestre, disse
que não tinha conhecimento e que iria averiguar a situação. Disse que o prazo para a conclusão da construção do quartel tinha sido prorrogado e que está a acompanhar a obra com
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muita proximidade. O modelo de gestão em que vai funcionar a aldeia rural e parque de
campismo do Alvão vai ser aquele que for considerado o mais correto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As intervenções dos Senhores Deputados ficaram gravadas em MP3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E nada mais havendo a tratar, pelas dezassete horas, o Senhor Presidente da Mesa
deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta e
vai ser assinada pelos Membros da Mesa. ---------------------------------------------------------------

O Presidente: ______________________________________.

O Primeiro Secretário: _______________________________.

O Segundo Secretário: _______________________________.

