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-------- Aos vinte e três dias do mês de junho 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, Paulo Firmino Rodrigues Pinto e Maria das Dores Ferreira Rodrigues, 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. -------------------------------------------------- Faltaram ainda os Senhores Deputados, José Manuel Moreira Nunes Matias e Anabela da Silva Rodrigues, que apresentaram justificação. ---------------------------------------------------- A Senhora Vereadora, Ana Rita Ferreira Dias Bastos, esteve ausente 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 29.04.2015 a 23.06.2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 29 de abril de 2015 – Apreciação e deliberação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e oito votos a favor e duas abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa, propôs um voto de pesar e condolências à Família do
Senhor, Paulo Jorge Roxo Ferreira, Chefe do Agrupamento de Escuteiros 1375, de Pedras
Salgadas, recentemente falecido.--------------------------------------------------------------------------------- Igualmente, foi respeitosamente guardado um minuto de silêncio acompanhado
pelo Executivo Municipal e pelo público presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou uma moção que se
anexa e se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela primeira vez foi confirmada a presença da Vespa das Galhas do Castanheiro na área de Trás-osMontes, mais propriamente em Colonos do Alvão (próximo do Centro de Inspeções), no Concelho de Vila
Pouca de Aguiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Na produção de castanha da região da Padrela, a Vespa das Galhas do Castanheiro para além do forte
impacto negativo que pode ter, pode no pior dos cenários provocar quedas de produção na ordem dos 90%. - O valor económico gerado pela castanha em Trás-os-Montes, através da criação de riqueza, emprego e
fixação das pessoas no meio rural, contribui para a coesão territorial e a sustentabilidade ambiental desta
região, de baixa densidade populacional. ----------------------------------------------------------------------------------- A castanha da região de Trás-os-Montes ocupa 85% da área nacional de produção. Desta produção cerca
de 70% a 80% destina-se ao mercado externo (Espanha, França, Itália e Brasil são os mais representativos), contribuindo para a dinamização da economia nacional e consequentemente para a melhoria do saldo
da balança comercial portuguesa. --------------------------------------------------------------------------------------------- Atualmente a castanha é o produto agrícola mais rentável de Trás-os-Montes e responsável pelo maior
volume de exportações do nordeste transmontano, estando esse contributo avaliado em cerca de 100 milhões
de euros, se considerarmos cumulativamente o impacto na produção e na agroindústria da região, tendo por
conseguinte um peso determinante nos orçamentos das famílias, quer sejam agricultores a titulo principal, ou
residentes nas áreas urbanas mas que já tiram grande parte das suas férias para efetuarem a apanha das
castanhas, com o objetivo de incrementar o respetivo rendimento disponível. ----------------------------------------- A excelência deste produto agrícola classificado como "Premium" a nível mundial como o comprova o facto
de aproximadamente 85% da produção se destinar à exportação, existindo uma fileira perfeitamente estruturada e inovadora, desde o produtor até ao consumidor, sendo Vila Pouca de Aguiar um concelho com
relevância no que concerne à produção e transformação. ------------------------------------------------------------------ O histórico de combate à Vespa das Galhas do Castanheiro ocorrido em Itália e noutros países europeus,
sejam tomadas, no mais curto espaço de tempo, as medidas necessárias ao combate eficaz deste potencial
flagelo económico e social para a região de Trás-os-Montes, solicitando-se, com carater de urgência, a introdução das medidas financeiras e legislativas capazes de garantir aos agentes da fileira as condições para
vencerem esta ameaça, sem os custos por que tiveram que passar outros países. -------------------------------------------- A Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar reunida em 23 de junho sob proposta do Partido Social Democrata, deliberou dar conhecimento desta moção às seguintes entidades: ---------------------------• Ministério da Agricultura e do Mar; ------------------------------------------------------------------------------------• Secretaria de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar; ---------------------------------------------• Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas; -------------------------------------------------• Direção Geral de Alimentação e Veterinária; -------------------------------------------------------------------------• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte; -----------------------------------------------------------------• Câmaras Municipais do Distrito de Vila Real; ----------------------------------------------------------------------• Assembleias Municipais dos Distritos de Vila Real; ----------------------------------------------------------------• Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.; --------------------------------------------------• Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; ----------------------------------------------------------------------• Associação Portuguesa de Castanha (Refcast); ------------------------------------------------------------------------• Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho de Vila Pouca de Aguiar; -------------------------------------------• Organizações de produtores agrícolas e florestais do distrito de Vila Real; --------------------------------------• Comunicação social; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Paulo Pimenta, para salientar a importância socio-económica muito significativa daquele setor agrícola, que nesta situação representa uma perda da produção na ordem dos 90%, pugnando para que sejam tomadas medidas que venham a atenuar os prejuízos; Feliciana de Andrade, para também demonstrar a sua preocupação relativamente a esta
questão, dizendo que tem havido, inclusive, investigações da UTAD nesta matéria. Sugeriu
também que fosse dado conhecimento, desta moção, aos municípios do Distrito de Bragança e solicitou que a mesma fosse subscrita pelo seu Grupo Municipal, o que foi aceite
pelo Grupo Municipal do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Socialista, apresentou uma moção, que se anexa e se
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Fundada em 1765, ao que se julga por dois religiosos que terão vindo viver para esta localidade, a
banda musical do Pontido é, sem dúvida, uma das mais antigas Filarmónicas do nosso país e vem desenvolvendo a sua atividade graças à dedicação dos membros que a têm composto, na sua grande maioria residentes nas aldeias do Pontido, Telões e Castelo e em menor número de outras aldeias circunvizinhas”. ----------------- Considerando todas as atividades desenvolvidas ao longo destes 250 anos de vida, nomeadamente na
formação musical e cívica dos jovens Aguiarenses, no contributo positivo significativo para o desenvolvimento
da cultura no Concelho e a divulgação deste por todo o lado por onde atua; ------------------------------------------------ O Agrupamento Municipal do Partido Socialista propõe que esta Assembleia Municipal, reunida
em sessão ordinária, atribua um voto de louvor e de reconhecimento à Banda Musical do Pontido, por altura das comemorações dos 250 anos de existência. -------------------------------------------------------------------------------- Deverá ser dado conhecimento desta Moção: ----------------------------------------------------------------------- À Banda Musical do Pontido; --------------------------------------------------------------------------------------------- À Comunicação social local e regional”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Feliciana de Andrade, para salientar que os louvores nunca são de mais
quando se trata de uma instituição que é um exemplo de longevidade ao nível cultural e
recreativo; Armando Mourão, para referir que esta moção poderá ser extemporânea, uma
vez que a Banda do Pontido já tinha sido agraciada pela Câmara Municipal nas comemorações do feriado municipal, mas concordou que também a Assembleia Municipal deve reconhecer os bons serviços que aquela instituição tem prestado ao Concelho, destacando o seu
longo historial e que é representativa de todos dos aguiarenses, incluindo até membros de
outras localidades de fora do concelho nas suas fileiras. Sublinhou também o grande número de jovens que a integram e por isso é garante de futuro; Presidente da Câmara, para manifestar toda a gratidão pessoal e da Câmara Municipal e esta Banda Musical. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE JUNHO DE 2015

DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 : Borges Machado, para se referir a uma reunião com os promotores do parque eólico da zona da Falperra e se foi tratada a questão dos acessos à zona de extração de
granitos que se encontram degradados. O mesmo deputado referiu-se ainda à instalação do
Centro de Atividades Ocupacionais na Urbaguiar, querendo saber quem vai operacionalizar
aquele espaço, nomeadamente, quem vai financiar o projeto e o transporte dos seus utentes;
Celestiano da Fonte, para questionar os subsídios anuais atribuídos à Associação AOURO e
qual a atividade que esta desenvolve. O mesmo deputado disse lembra-se apenas de um
faustoso lanche promovido por aquela associação na Freguesia de Vreia de Jales. Questionou ainda o que foi tratado na reunião de 21 de maio com a Junta de Freguesia de Vreia de
Jales; Ilídio Fontoura, para saber o que foi tratado na reunião com a Associação AOURO e
quais os valores que lhe foram e serão atribuídos, uma vez que na assunção de compromissos plurianuais não vêm refletidos os montantes comparticipados em 2015. O mesmo deputado deixou ainda dois reparos. O primeiro quanto ao nome do Centro Hípico de Pedras
Salgadas quando sempre se designou por Centro Hípico das Romanas e que, no seu entender,
deveria ser a designação correta e o segundo quanto à Loja Interpretativa de Vila Pouca de
Aguiar que não faz sentido denominar-se assim, uma vez que está situada na Vila de Pedras
Salgadas, pelo que, deveria apelidar-se de Loja Interpretativa do Concelho de Vila Pouca de Aguiar; Feliciana de Andrade, para questionar o que foi tratado na reunião de 13 de maio com a
UNICER. A mesma deputada questionou também quais os critérios subjacentes na cedência de vários empreendimentos a associações concelhias, nomeadamente, Associação do
Corgo e AOURO sem concurso público, entendendo que há nestas cedências favorecimento político-partidário; ------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara, começou por responder que as reuniões com a
UNICER têm uma periodicidade frequente, uma vez que se trata de uma empresa importante no tecido socio-económico do concelho. Foram tratados vários assuntos relacionados
com o parque termal, feira do mel, possibilidade de celebração de protocolos de cedência
de espaços e ainda a possibilidade de instalação de uma biblioteca no interior do parque
termal durante o período de verão. Disse que a melhor maneira de potenciar o quadro comunitário é através das associações do concelho com intervenção local. Frisou as diversificadas e importantes atividades desenvolvidas pela AOURO para o Parque Arqueológico de
Tresminas e para todo o Planalto de Jales e que todas as Juntas de Freguesia têm valores
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investidos muito superiores aos valores atribuídos a estas associações. A reunião com a
Junta de Freguesia de Vreia de Jales serviu para fazer um levantamento das necessidades de
infraestruturas, à semelhança do que aconteceu com outras freguesias. A reunião com os
promotores do parque eólico da zona da Falperra, serviu para estabelecer um protocolo
para reparação dos acessos às zonas de extração. Esclareceu ainda que os ajustes diretos
não têm uma cor política, salientado que em alguns casos este procedimento é mais eficaz
do que o concurso público, uma vez que existem determinadas áreas que, pela sua especificidade, exigem um conhecimento mais aprofundado, recordando que em todas as atribuições de infraestruturas por concurso público houve sempre problemas por falta de preparação técnica de alguns adjudicatários. Sobre o suposto favorecimento concedido a associações na exploração de investimentos realizados no concelho, disse desconhecer tal situação
e que a única preocupação da Câmara é envolver os empresários locais. Disse ser muito
importante que as infraestruturas concelhias sejam exploradas pela comunidade local e tragam mais-valias para o concelho. Se os empresários locais tiverem sucesso, o mesmo estender-se-á a toda a comunidade aguiarense. Relativamente à instalação do Centro de Atividades Ocupacionais na Urbaguiar, disse que o Centro Social Paroquial Padre Sebastião Esteves pediu a colaboração da Câmara Municipal na fase inicial. Quanto à denominação do
Centro Hípico e do Centro Interpretativo, disse que não era uma questão premente e que
mais importante é o bom funcionamento daqueles espaços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS – VitAguiar – Apoio ao Desenvolvimento Agroindustrial, EM – Relatório de Atividades e Prestação de Contas de 2014 – Apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- A VitAguiar, Apoio ao Desenvolvimento Agroindustrial, E.M. é uma empresa pública, de
âmbito municipal, que goza de personalidade jurídica e é dotada de autonomia financeira e
patrimonial; -------------------------------------------------------------------------------------------------- A empresa apresentou, para apreciação da Câmara Municipal, o relatório e contas, com
referência ao ano de 2014; -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar exerce sobre a referida empresa os poderes
previstos no artigo 15° dos respetivos estatutos, bem como os estabelecidos na lei das empresas municipais; -------------------------------------------------------------------------------------- É, pois, de consubstanciado interesse público proceder à análise das contas do exercício
de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, ao abrigo do artigo 42°, da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 28 de maio de 2015, dos documentos de prestação de contas de 2014 da
empresa VitAguiar, Apoio ao Desenvolvimento Agroindustrial, E.M., conforme documento em anexo e que de acordo com alínea a) do n° 2 do art. 25º da Lei 75/2013 de 12 setem-
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bro de 2009, é presente para conhecimento da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para fazer uma breve apreciação a este relatório de
atividades e prestação de contas de 2014; Miguel Calheiros, para dizer que este é o último
relatório da VitAguiar, realçando o trabalho desta empresa municipal durante a sua existência, deixando um testemunho de reconhecimento a quem trabalhou e deu o seu melhor a
esta empresa, que teve muita importância na realização de muitos eventos concelhios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015 – 1ª Revisão Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevê o ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n° 54-A/99, de 22 de Fevereiro "POCAL" a existência
de modificações ao orçamento, as quais, podem ser realizadas para ocorrer a despesas não
previstas ou insuficientemente dotadas, ou inscrição de rúbricas, através de alterações ou
revisões ao orçamento municipal.-----------------------------------------------------------------------No ponto 8.3.1.4 do "POCAL" é referido que o saldo apurado no ano anterior serve como
contrapartida em revisão orçamental, bem como outras receitas que as autarquias estejam
autorizadas a arrecadar.-----------------------------------------------------------------------------------Tendo o Município um encargo elevado com a aquisição de bens e serviços no desempenho de obras por administração direta, pagamentos de serviços essenciais como o tratamento de águas residuais, e outros despesas com projetos variados, é presente uma informação
do Senhor Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento, que se anexa, no sentido da
Câmara Municipal proceder à inserção no "Orçamento Municipal de 2015" do saldo apurado no ano de 2014, no montante de 890.616,23 € (oitocentos e noventa mil seiscentos e
dezasseis euros e vinte e três cêntimos), destinando-o ao reforço de rúbricas de aquisição de
bens e serviços, bem como à inscrição do projeto "intervenção no Cemitério Municipal",
constantes da proposta de revisão anexa, a qual já foi aprovada na reunião da Câmara Municipal de 11 de junho de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para fazer uma breve apresentação, dizendo que se
trata da inscrição do saldo da gerência anterior e distribuição por várias rúbricas de despesa,
tais como aquisição de serviços e bens de capital; Licínio Costa, para dizer que a Câmara
optou por integrar a maior parte da quantia, cerca de 600 mil euros para reforçar a rubrica
“Aquisição de Serviços” que ficará com uma dotação de cerca de 2 milhões de euros, o que
propicia a opção pelos ajustes diretos em vez dos concursos públicos, dando aso a algum
clientelismo. Considerou ser uma metodologia fechada e setorial. Quis ainda ser esclarecido
sobre uma diferença entre a dotação anterior do orçamento e a dotação atual na ordem dos
50 mil euros; Presidente da Câmara, para expressar a sua completa discordância sobre os
juízos feitos pelo Senhor Deputado, Licínio Costa, dizendo que a Câmara só faz ajustes
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diretos e casos pontuais e devidamente fundamentados e a regra é sempre o concurso público, de acordo com a legislação vigente. Todas as empresas do concelho que estejam habilitadas com alvará para determinadas obras são sempre convidadas a apresentar propostas,
refutando as acusações de clientelismo de que foi alvo; Chefe da Divisão Financeira e
Aprovisionamento, para dizer que a diferença entre a dotação anterior do orçamento e a
dotação atual na ordem dos 50 mil euros, tem a ver com alterações ao orçamento que levam
a que haja uma deslocação de verbas entre rúbricas e criando assim uma dinâmica financeira
do orçamento; Feliciana de Andrade, para perguntar quais as empresas do concelho convidadas para prestar serviços na manutenção dos relvados do complexo desportivo; Presidente da Câmara, para responder que foi convidada uma empresa do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte e um votos a favor e onze votos
contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Relatório de Contas Consolidadas – Ano de 2014 – Apreciação
e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar apresenta neste documento as demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício económico 2014, à data de 31 de Dezembro de
2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A obrigatoriedade e orientação de consolidar decorrem da Portaria n.º 474/2010 de 1 de
Julho e da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sendo no entanto obrigatória a consulta à Lei
n.º 50/2012, 31 de agosto, para averiguar qual o perímetro de consolidação. ------------------Na condução do processo de consolidação e na elaboração das demonstrações financeiras
consolidadas do Município de Vila Pouca de Aguiar foi aplicada a orientação nº 1/2010 e
instruções “Consolidação de Contas pelos Municípios” provindas do SATAPOCAL – Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL – e publicadas pela Direção Geral das
Autarquias Locais (DGAL) no dia 28 de Abril de 2011 e instruções para o exercício de
2014, publicadas em 27 de maio de 2015. -------------------------------------------------------------As notas do presente Anexo correspondem e foram adaptadas às previstas na nota 14 –
Demonstrações Financeiras Consolidadas, do Plano Oficial de Contabilidade. ----------------As notas não apresentadas não são aplicáveis ou o seu conteúdo é irrelevante para a análise
das Demonstrações Financeiras. ------------------------------------------------------------------------Como última nota é de referir que todos os valores são apresentados em euros. --------------Esta proposta já foi aprovada na reunião da Câmara Municipal de 11 de junho de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que se tratava da fusão das contas da VitAguiar e da Câmara Municipal; Licínio Costa, para referir algum despesismo relativamente
às contas de 2014, mantendo-se as reservas do Técnico Oficial de Contas no que diz respei-
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to à validação do inventário; Miguel Calheiros, para dizer que o município não tem como
objetivo o lucro, mas sim o investimento estratégico e as necessidades do concelho; Feliciana Andrade, para dar nota de 50 mil euros gastos em despesas de manutenção dos relvados
quando esse trabalho era anteriormente executado por trabalhadores da Câmara Municipal;
Presidente da Câmara, para salientar o saldo positivo e a dívida paga sem recurso a empréstimos, com o plano de pagamentos circunscrito a vinte e nove dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por maioria, com vinte e um votos a favor e onze votos
contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO – Assunção de Compromissos Plurianuais no âmbito do contrato
de Fornecimento de Energia Elétrica para as instalações alimentadas em MT, BTE
e BTN dos Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços,
Vila Pouca de Aguiar e AMAT – Associação de Municípios do Alto Tâmega - Proposta de emissão de perecer – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que foi aprovada a constituição de um agrupamento de entidades adjudicantes, constituído pelos 6 Municípios do Alto Tâmega e Associação de Municípios do Alto
Tâmega, para efeitos de contratação do Fornecimento de Energia Elétrica para as instalações alimentadas em MT, BTE e BTN dos Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre,
Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e AMAT - Associação de Municípios do
Alto Tâmega. -----------------------------------------------------------------------------------------------Considerando o valor total anual dos encargos previstos no âmbito deste contrato para o
Município de Vila Pouca de Aguiar, estimados em 860.000€, acrescidos de tarifas de acesso
à rede, quando aplicável, e acrescido de TVA, assim discriminados: ------------------------------ Iluminação pública: 440.000,00€ s/IVA. ------------------------------------------------------------- Baixa Tensão Normal: 300.000,00€ s/IVA. --------------------------------------------------------- Baixa Tensão Especial: 70.000,00€ s/IVA e s/ tarifas de acesso às redes. --------------------- Média Tensão: 50.000,00€ s/IVA e s/ tarifas de acesso às redes. ------------------------------Considerando que, conforme dispõe a alínea c) do nº 1 do artº 6º da Lei nº 8/2012, de 21
de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - LCPA) e posteriores
alterações, a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias públicoprivadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, quando envolvam entidades da administração local. ----------------------------------------------------------------------------Considerando que nos termos do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de
junho, para efeitos de aplicação da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da LCPA, a autorização
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão
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deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do
Plano, o que neste caso não se verifica. ---------------------------------------------------------------Considerando o disposto no artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, adaptado
à Administração Local, que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas
que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não
seja o da sua realização, designadamente com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com
encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização conferida pelo Órgão Deliberativo
salvo quando: ----------------------------------------------------------------------------------------------• Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ---------------------------------• Os seus encargos não excedam o limite de 20 000 contos (99.759,58 €) em cada um dos anos
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. ---------------Face aos considerandos enunciados em face do exposto e ao abrigo das disposições legais e
enquadramento supra citados, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara
Municipal, que se anexa, no sentido da Assembleia Municipal deliberar: -----------------------• Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artº 12º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do art.º 6 do Decreto-Lei nº 8/2012, de 21 de junho, emitir autorização favorável à
assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato de Fornecimento de Energia
Elétrica para as instalações alimentadas em MT, BTE e BTN dos Municípios de Boticas,
Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e AMAT - Associação de Municípios do Alto Tâmega nos seguintes termos: -----------------------------------------Encargos estimados para 2015 - 145.000,00 €, acrescidos de tarifas de acesso à rede quando
aplicável e acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------------------------Encargos estimados para 2016 - 715.000,00 €, acrescidos de tarifas de acesso à rede quando
aplicável e acrescido de IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara, para dizer que se trata de um procedimento concursal conjunto entre os Municípios do Alto Tâmega para o fornecimento de energia a preços
mais acessíveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS – Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar – Protocolo de delegação de competências referente à gestão, conservação, reparação e limpeza do Cemitério Municipal – Proposta de revogação – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- Por protocolo aprovado em 14 e 27 de Dezembro de 2011 pela Câmara e Assembleia
Municipais, respetivamente, foram as algumas competências municipais concernentes o
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Cemitério Municipal delegadas na Freguesia de Vila Pouca de Aguiar. --------------------------- Todavia, tem o Município de Vila Pouca de Aguiar recebido diversas queixas quanto ao
modo como a gestão do espaço se encontra a ser desenvolvida. ---------------------------------- Igualmente, o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar manifestou descontentamento relativamente à situação, bem como referiu a impossibilidade de proceder à
ampliação do espaço, conforme é manifestamente necessário e premente. ---------------------- Acresce ainda que o único trabalhador afeto ao cemitério de Vila Pouca de Aguiar pertence aos quadros do Município, sendo, por isso, integralmente suportado por este. ------------- Em face do exposto afigura-se que a delegação de competências operada não apresenta
razões para subsistir. --------------------------------------------------------------------------------------- O protocolo de delegação de competências em apreço prevê, na sua cláusula 5ª a possibilidade de denúncia devidamente fundamentada. ------------------------------------------------------ Ainda que tal faculdade aí não estivesse prevista e não obstante estar em causa uma delegação de competências intersubjetiva ou interorgânica, que envolve a transferência de competências entre dois órgãos de pessoas coletivas de direito público distintas, não deixa a
possibilidade de denúncia de se mostrar associada à supremacia do delegante, decorrente da
titularidade da competência. ------------------------------------------------------------------------------ Por estar em causa um exercício de competências alheias por parte da Junta de Freguesia,
tal é necessariamente temporário, atendendo ao princípio da irrenunciabilidade da competência, previsto no n° 1 do art° 36 do CPA (aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de
Janeiro). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Donde, quer por recurso ao regime legal da delegação de competências, quer por aplicação dos preceitos objeto do protocolo entre partes a que supra se aludiu e que integram o
domínio da vontade das partes, sempre se terá de concluir pela possibilidade de denúncia
do protocolo de delegação de competências. ---------------------------------------------------------Tendo em conta as razões enunciadas, nos termos da alínea n) do n.º 1 do art. 33°, da Lei
n° 75/2013, de n de Setembro, é presente uma proposta Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 28 de maio de 2015,
no sentido de ser revogado o protocolo de delegação de competências referente à gestão,
conservação, reparação e limpeza do Cemitério Municipal celebrado a Freguesia de Vila
Pouca de Aguiar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para explicar os motivos da revogação do protocolo,
dizendo que o mesmo não aumentou a eficácia na gestão do cemitério; Feliciana de Andrade, para dizer que foi com grande surpresa que o seu grupo municipal teve conhecimento
da revogação do protocolo, acrescentando que, em sua opinião, se trata de uma retaliação e
que a proposta devia ser retirada porque é atentatória de tudo; Armando Mourão, para referir que estranhou que o Senhor Presidente da Junta não tivesse explicado na última sessão
da Assembleia Municipal os termos do protocolo e as razões da sua celebração, havendo
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também diversas queixas relativamente à gestão do espaço; Presidente da Câmara, para esclarecer que os argumentos expressos nesta proposta de revogação foram discutidos com o
Senhor Presidente da Junta, chegando-se à conclusão que o protocolo não trazia vantagens
à comunidade, havendo diversos erros de estruturação, alheios à Junta de Freguesia, não
havendo assim motivos para dramatizar a situação, pois os trabalhos necessários no cemitério serão todos executados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte e um votos a favor, dez votos
contra e uma abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Regulamento de Atribuição de Habitações em Regime de Arrendamento Apoiado – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------• É essencial, na construção de uma sociedade mais justa e equitativa, providenciar habitação para aqueles que não reúnam condições para aceder ao mercado privado; ----------------• Valorizar e dignificar a qualidade de vida da população passa também por medidas de
apoio no âmbito da habitação. --------------------------------------------------------------------------• A atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado não é a finalização do
processo de melhoria de condições habitacionais mas sim o início de um processo de socialização e de melhoria da qualidade habitacional dos munícipes. ----------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------• Foi publicado na Internet, no sítio institucional do Município de Vila Pouca de Aguiar, o
início do procedimento regulamentar, tendo sido promovida a constituição de interessados
e apresentação de contributos para a elaboração do regulamento. -------------------------------• Não se constituíram quaisquer interessados no procedimento, pelo que não há lugar à
respetiva audiência. ---------------------------------------------------------------------------------------• As alterações legislativas decorrentes da aprovação do novo Código do Procedimento
Administrativo (Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro) impõem a submissão do projeto de
regulamento a consulta pública apenas quando a natureza da matéria o justifique. ------------• A natureza da matéria em questão, satisfação de necessidades habitacionais dos agregados
familiares mais carenciados e em risco de exclusão social, aconselha a que possa ser dispensada a formalidade mencionada no ponto precedente, tendo em conta a urgência de regulamentar a matéria para dar início ao processo. ------------------------------------------------------Por tudo isso e nos termos do previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.° e na alínea k) do
n.º 1 do artigo 33°, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e nos artigos 97.° e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é presente uma proposta da Senhora
Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, de Regulamento de atribuição de habitações em
regime de arrendamento apoiado, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 16 de
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junho de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara para explicar os contornos do regulamento, dizendo
que se trata de arrendamento apoiado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Regulamento para Venda de Habitações Municipais a Jovens Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Hoje os jovens sentem grandes dificuldades para se autonomizarem das suas famílias; ----• Muitos jovens se veem cada vez mais na contingência de ter de permanecer em casa dos
seus pais ou de viver em quartos, que muitas vezes não têm condições; ------------------------• A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, no exercício das suas funções e competências, está empenhada em contribuir para a diminuição de carências habitacionais dos agregados familiares de menores recursos e possibilitar a fixação das pessoas mais jovens, mediante a disponibilização de habitação a preços mais acessíveis. ------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------• Foi publicado na Internet, no sítio institucional do Município de Vila Pouca de Aguiar, o
início do procedimento regulamentar, tendo sido promovida a constituição de interessados
e apresentação de contributos para a elaboração do regulamento. -------------------------------• Não se constituíram quaisquer interessados no procedimento, pelo que não há lugar à
respetiva audiência. ---------------------------------------------------------------------------------------• As alterações legislativas decorrentes da aprovação do novo Código do Procedimento
Administrativo (Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro) impõem a submissão do projeto de
regulamento a consulta pública apenas quando a natureza da matéria o justifique. ------------• A natureza da matéria em questão, satisfação de necessidades habitacionais dos munícipes,
aconselha a que possa ser dispensada a formalidade mencionada no ponto precedente, tendo em conta a urgência de regulamentar a matéria para dar início ao processo. ---------------Por tudo isso e nos termos do previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25° e na alínea k) do
n.º 1 do artigo 33°, ambos da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, e nos artigos 97° e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é elaborada uma proposta da Senhora
Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, de Regulamento para venda de habitações Municipais a jovens através de concurso por sorteio, já aprovada na reunião da Câmara Municipal
de 16 de junho de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que o objetivo desta proposta é a fixação
de jovens no concelho. Se na proposta anterior tinha uma vertente social, esta tem como
objetivo a fixação de jovens casais com habitação para venda a custos controlados; Felicia-
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na de Andrade, para dizer que o regulamento não lhe parece claro e que os jovens mais
pobres não poderão beneficiar destas habitações, uma vez que dificilmente atingirão o rendimento mensal de 2 500 euros referido. Na sua opinião, o que fixa pessoas é o emprego e
não a habitação e com aquele rendimento os casais podem perfeitamente adquirir habitação
no mercado imobiliário. Entendeu que a modalidade de arrendamento seria preferível à
venda e que estas casas já têm destinatários; Presidente da Câmara, para dizer que a última
afirmação da Senhora Deputada Feliciana lhe causou profunda indignação e que é falso que
as habitações já tenham destinatários, considerando essa afirmação ofensiva da sua honra.
Por outro lado, disse que a Senhora Deputada revelou total desconhecimento do regulamento, uma vez que lá está bem explicito que a atribuição é feita por sorteio; Feliciana de
Andrade, para dizer que vivemos numa democracia e que tem todo o direito de fazer considerações sobre o regulamento. Disse que ao sorteio concorre que tiver um rendimento
mensal de 2 500 euros, sabendo-se à partida quem são as pessoas que estão nessas condições. Considerou que foi ela a vítima da ofensa e disse que iria ponderar recorrer às instâncias que entender necessárias; Paulo Pimenta, para referir que os jovens aguiarenses é que
ficaram ofendidos quando a venda de habitação social foi travada pelo PS e pelo CDS/PP
no mandato 2005/2009, em que a Senhora Deputada Feliciana era, à época, Vereadora do
PS. Considerou que a aquisição de habitação própria é uma aspiração legítima de qualquer
jovem casal e lamentou que a Senhora Deputada se tenha esquecido de ler o regulamento e
que, por esse motivo tenha proferido afirmações lamentáveis e outros juízos de valor não
menos lamentáveis; Miguel Calheiros, para dizer que esta proposta é um complemento ao
arrendamento. Defendeu a possibilidade dos casais jovens na compra de habitação, acrescentando que quem tiver uma habitação própria terá mais ímpeto para investir no desenvolvimento do concelho. Fez ainda uma correção ao valor mensal do rendimento familiar
que não é de 2 500 euros mas sim de 2 100 euros; Feliciana de Andrade, para dizer que a
coligação no mandato 2005/2009 foi entre o PSD e o CDS/PP e é alheia às razões que
levaram este último partido a ter votado contra a venda de habitações. Recordou que o PS
foi contrária a venda de habitações porque sempre entendeu que os casais jovens em início
de vida não têm poder económico para comprar casa, sendo preferível dar-lhes uma oportunidade de ter uma casa em regime de arrendamento; Presidente da Câmara, para lamentar
algumas afirmações e juízos de valor proferidos, e para as quais sentiu também ter contribuído, tendo de seguida explicitado as razões dos limites dos rendimentos mensais dos agregados familiares, esclarecendo que aqueles valores são os preconizados pelo Instituto Nacional de Habitação e Reabilitação Urbana. Esclareceu ainda que relativamente à habitação
social, a Câmara Municipal está a intervir em três áreas, arrendamento, venda e reabilitação.
Informou ainda que já solicitou a todos os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia o
levantamento de imóveis que careçam de recuperação nas respetivas áreas a fim de poderem ser candidatadas ao programa PROHABITA, cujas candidaturas acabam no final do
mês de dezembro, a fim das mesmas poderem ser arrendadas, após a reabilitação. --------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por maioria, com vinte e um votos a favor e onze votos
contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Regulamento da Feira Anual do Mel e do Artesanato – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------As anteriores versões (de caráter anual) do Regulamento da Feira Anual do Mel e
Artesanato têm vindo a mostrar-se desajustadas com a realidade atual do concelho, pelo
que se impõe a sua revisão, atendendo àquele facto e às novas disposições legais sobre a
matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Por outro lado impõe-se a criação de um documento que possa servir em ulteriores edições
da feira, contendo todas as disposições aplicáveis ao certame.-------------------------------------Considerada a realização anual da Feira do Mel e Artesanato de Pedras Salgadas, importa
fixar um conjunto de regras estáveis e duradouras que disciplinem este evento.---------------Visa-se assim que, quer os participantes, quer os visitantes tenham conhecimento dessas
mesmas regras em devido tempo por forma a conformarem a sua participação ou visita de
acordo com aqueles princípios duradouros e de acordo com os seus interesses conhecida e
atempadamente definidos. -------------------------------------------------------------------------------Crê-se que, deste modo, se ganha em segurança e em transparência, o que, com certeza,
servirá para conferir maior divulgação, prestígio e dinamismo económico-social a este
evento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando ainda que:---------------------------------------------------------------------Foi publicado na Internet, no sítio institucional do Município de Vila Pouca de Aguiar, o
início do procedimento regulamentar, tendo sido promovida a constituição de interessados
e apresentação de contributos para a elaboração do regulamento.--------------------------------Não se constituíram quaisquer interessados no procedimento, pelo que não há lugar à
respetiva audiência.----------------------------------------------------------------------------------------As alterações legislativas decorrentes da aprovação do novo Código do Procedimento
Administrativo (Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro) impõem a submissão do projeto de
regulamento a consulta pública apenas quando a natureza da matéria o justifique.------------A natureza da matéria em questão, uma vez que não se reporta a questões que ponham em
causa a segurança e a paz públicas, tratando-se de regulamentadoras da Feira do Mel e
Artesanato em Pedras Salgadas, aconselha a que possa ser dispensada a formalidade
mencionada no ponto precedente, tendo em conta a urgência de regulamentar a matéria
para dar início ao projeto.--------------------------------------------------------------------------------Por tudo isso e nos termos do previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea k) do
n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e nos artigos 97.º e se-
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guintes do Código do Procedimento Administrativo, é presente uma proposta da Senhora
Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, de Regulamento da Feira do Mel e Artesanato em
Pedras Salgadas, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 11 de junho de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para fazer uma breve explanação da proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ - Regulamento dos Campos de Férias do Município de Vila Pouca
de Aguiar – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Os Campos de Férias têm como objetivo principal ocupar o tempo livre das crianças, durante os períodos de interrupções letivas (de Natal, Páscoa e Verão), com a aprendizagem e
desenvolvimento de conhecimentos nas áreas de Desporto, Ambiente, Cultura, Património
Histórico e Cultural, novas Tecnologias, ou outras, de relevante interesse para os jovens; ------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste período de crise social e tendo em conta as carências socioeconómicas que o nosso
concelho apresenta, o Município fornecerá às crianças e jovens que frequentem os Campos
de Férias a refeição de almoço; -------------------------------------------------------------------------Este Programa visa, essencialmente, contribuir para a formação integral das crianças, proporcionando-lhes a oportunidade do exercício e prática de diversas modalidades, constituindo, assim, um importante fator de desenvolvimento sociocultural, prevendo, ainda, a conciliação entre a vida familiar e profissional das famílias.----------------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------Este Programa visa, essencialmente, contribuir para a formação integral das crianças, proporcionando-lhes a oportunidade do exercício e prática de diversas modalidades, constituindo, assim, um importante fator de desenvolvimento sociocultural, prevendo, ainda, a conciliação entre a vida familiar e profissional das famílias; ---------------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------Foi publicado na Internet, no sítio institucional do Município de Vila Pouca de Aguiar, o
início do procedimento regulamentar, tendo sido promovida a constituição de interessados
e apresentação de contributos para a elaboração do regulamento; -------------------------------Não se constituíram quaisquer interessados no procedimento, pelo que não há lugar à respetiva audiência; -------------------------------------------------------------------------------------------As alterações legislativas decorrentes da aprovação do novo Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro) impõem a submissão do projeto de
regulamento a consulta pública apenas quando a natureza da matéria o justifique; --------A natureza da matéria em questão, uma vez que não se reporta a questões que ponham em
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causa a segurança e a paz públicas, tratando-se de normas de funcionamento do Campo de
Férias, aconselha a que possa ser dispensada a formalidade mencionada no ponto precedente, tendo em conta a urgência de regulamentar a matéria para dar início ao projeto. ----------Por tudo isso e nos termos do previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25° e na alínea k) do
n.º 1 do artigo 33.°, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e nos artigos 97° e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é presente uma proposta da Senhora
Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, de Regulamento dos Campos de Férias, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 28 de maio de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para fazer uma breve explanação da proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE - Regulamento do Centro Hípico de Pedras Salgadas – Apreciação
e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- Na senda do estipulado na constituição da República Portuguesa, no artigo 79.°, que reconhece o direito de todos os cidadãos à cultura física e ao desporto, e impõe ao Estado o
poder/dever de, por si só ou em parceria, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e
a difusão da cultura física e do desporto, o Município de Vila Pouca de Aguiar desenvolveu
vários programas destinados ao fomento de desporto para todos os cidadãos. ----------------- Entre as medidas adotadas, merece especial destaque a criação do Centro Hípico de Pedras Salgadas, sito no Lugar das Romanas, na Vila de Pedras Salgadas, com condições adequadas à prática de modalidades desportivas hípicas, bem como à realização de provas hípicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- É importante promover a dinamização do Centro Hípico, tendo em conta as necessidades
correspondentes ao lazer dos munícipes, à sua saúde e recreação e tendo aquelas instalações
as condições adequadas ao incremento da atividade de treino, pretende o Município de Vila
Pouca de Aguiar, por um lado privilegiar atividades equestres que visem a ocupação dos
tempos livres e, por outro lado, sensibilizar todos os cidadãos para a prática da modalidade.
- A promoção da prática de modalidades desportivas hípicas no nosso Concelho constituirá
um inelutável fator de socialização, contribuindo desta forma para o convívio entre os cidadãos e despertando hábitos de vida saudáveis. -------------------------------------------------------- Partindo destes pressupostos, foi elaborado o presente Regulamento de modo a que aquela relevante infraestrutura possa atingir os propósitos para que foi edificada, bem como,
definir os termos e condições da sua utilização. -----------------------------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------- Foi publicado na Internet, no sítio institucional do Município de Vila Pouca de Aguiar, o
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início do procedimento regulamentar, tendo sido promovida a constituição de interessados
e apresentação de contributos para a elaboração do regulamento. -------------------------------- Não se constituíram quaisquer interessados no procedimento, pelo que não há lugar à
respetiva audiência. --------------------------------------------------------------------------------------- As alterações legislativas decorrentes da aprovação do novo Código do Procedimento
Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro) impõem a submissão do projeto
de regulamento a consulta pública apenas quando a natureza da matéria o justifique. --------- A natureza da matéria em questão, uma vez que não se reporta a questões que ponham
em causa a segurança e a paz públicas, tratando-se de normas de funcionamento de um
centro Hípico, aconselha a que possa ser dispensada a formalidade mencionada no ponto
precedente, tendo em conta a urgência de regulamentar a matéria para dar início ao projeto.
Por tudo isso e nos termos do previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.° e na alínea k) do
n.º 1 do artigo 33.°, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e nos artigos 97.° e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é presente uma proposta do Senhor
Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, de Regulamento do Centro Hípico de Pedras Salgadas, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 28 de maio de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para fazer uma breve explanação da proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE - Regulamento da Escola de Teatro “Tia Micas” – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- O desenvolvimento equilibrado e harmonioso da sociedade não dispensa a prática cultural, sendo reconhecida como uma condição elementar da educação e vivência social do cidadão. É assim fundamental e estruturante, independentemente da idade, sexo, condição
social, habilitações académicas ou outros fatores de diversidade. ---------------------------------- Com a evolução económica e social que se almeja para o Concelho de Vila Pouca de
Aguiar, a implementação de uma Escola de Teatro vem, certamente, atuar de encontro ao
fomento de iniciativas que venham fortalecer as práticas culturais no Município. -------------- Pretende o Município proceder à implementação da Escola de Teatro "Tia Micas", em
colaboração com a Companhia de Teatro Filandorra - Teatro do Nordeste, conforme protocolo já aprovado pelo executivo camarário. --------------------------------------------------------- Implementar esta Escola de Teatro é dar continuidade a um projeto que conquistou o
carinho do público aguiarense durante anos, sob a orientação da saudosa "Tia Micas". ------- Expor, reavivar e formar novos tipos de manifestações culturais é um dos principais objetivos deste projeto, fazendo com que o convívio cultural esteja cada vez mais presente na
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vida da população do concelho de Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------- Para bom funcionamento da Escola impõe-se a criação de um documento destinado a
fixar um conjunto de regras estáveis e duradouras que disciplinem esse funcionamento. ----- É nesse contexto que surge o presente projeto de Regulamento. -------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------- Foi publicado na Internet, no sítio institucional do Município de Vila Pouca de Aguiar, o
início do procedimento regulamentar, tendo sido promovida a constituição de interessados
e apresentação de contributos para a elaboração do regulamento. -------------------------------- Não se constituíram quaisquer interessados no procedimento, pelo que não há lugar à
respetiva audiência. --------------------------------------------------------------------------------------- As alterações legislativas decorrentes da aprovação do novo Código do Procedimento
Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro) impõem a submissão do projeto
de regulamento a consulta pública apenas quando a natureza da matéria o justifique. --------- A natureza da matéria em questão, uma vez que não se reporta a questões que ponham
em causa a segurança e a paz públicas, tratando-se de normas de funcionamento de uma
Escola de Teatro, aconselha a que possa ser dispensada a formalidade mencionada no ponto precedente, tendo em conta a urgência de regulamentar a matéria para dar início ao projeto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por tudo isso e nos termos do previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25° e na alínea k) do
n.º 1 do artigo 33.°, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e nos artigos 97.° e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, é presente uma proposta da Senhora
Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, de Regulamento da Escola de Teatro "Tia Micas",
já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 28 de maio de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para fazer uma breve explanação da proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção do Público: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor, António Nelson Loureiro Batista, que apresentou a seguinte
exposição, que se anexa e se transcreve: ---------------------------------------------------------------“Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------Exmo. Presidente da Câmara, Srs., Vereadores. -----------------------------------------------------------------------Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, comunicação social. ------------------------------------------------------------Público presente, que muito contribui com o seu dever cívico e de Cidadania. --------------------------------------Para manter viva as liberdades conquistadas com o 25 de Abril de 1974. ----------------------------------------Como cidadão tenho dever, de exercer "CIDADANIA" participativa na vida do meu concelho, aqui na
nossa casa da "DEMOCRACIA". ---------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Exmo. Sr. Presidente da Assembleia, Exmo. Sr. Presidente de Câmara. A riqueza do nosso subsolo concelhio, na Freguesia de Bornes de Aguiar, foi descoberta em 1983, com a nascente de Sabroso de
Aguiar aguas com gaz carbónicas naturais, o primeiro "ALVARÁ" a primeira conceção, seguiram-se as
nascentes de Pedras Salgadas e a nascente nova de Sabroso em 11 de Maio de 1914. Em 1920 Alvará de
conceção e de transição para a VMPS. --------------------------------------------------------------------------------------------- A freguesia de Bornes e a sua área estendia-se até ao rio Avelames que passava em terrenos com o
nome das Salgadas, com a riqueza das fontes e as águas com marca de Pedras Salgadas, foi desviado o leito
do rio para o atualmente existente. Que veio dar lugar ao nosso querido Parque Termal, que o saudoso Dr.
Gil chamava de "Jardim do Concelho de VPA”. ------------------------------------------------------------------------------ A riqueza das nossas águas a marca de P. Sagadas deu lugar ao Parque Termal e todo o seu historial hoteleiro com três hotéis, dois dentro Parque e o Universal, fora do parque, com tanta afluência de
turismo o progresso económico e social e de lazer, foi construída uma piscina aberta á comunidade, das melhores do Distrito de Vila Real, a primeira no nosso Concelho de VPA. Tudo isto contribuiu para o lugar
das P. Salgadas se vir a chamar Vila Termal de P. Salgadas. Várias empresas como Jerónimo Martins e
Sousa Cintra tiveram a conceção das águas do Parque Termal e o hípico das Romanas. A UNICER
comprou a concessão vende a marca das águas das Pedras e abandona o Parque Termal e o turismo começou a fracassar, O governo através do projeto Pin Aquanattur investiu 42 milhões de Euros para Pedras
Salgadas e Vidago e previa a criação de 100 postos de trabalho, em P. Salgadas não foi criado nenhum
posto de trabalho, assim como no foi cumprido o projeto, veio sim a demolição da piscina, do hotel Avelames, da pensão do parque abandono do mini golfe etc. Tudo isto em 2004, foi consentido pelo executivo
liderado por Domingos dias e seu executivo que muitos deles ainda permanecem eleitos nesta legislatura, A
câmara comprometeu-se através de protocolo com a VMPS águas e Turismo, S.A. em 3 de Agosto de
2004, a executar ciclovia do limite do Concelho de Chaves até Pedras Salgadas, autorizar a colocação de
infraestruturas subterrâneas, no especificando sabe-se agora colocação de adutora das águas de Vidago para
a fabrica situada em P. Salgadas. Possibilitar a colocação da referida adutora pelo caminho de "PONTES", quando a Câmara não podia licenciar tratando-se de Caminho "VICINAL", teria que ser a
junta a dar o aval. No Concelho de Chaves assim foi e a Junta de Oura recebe 36.000. Euros vitalícios
anuais por 1 quilómetro de ocupação do seu sobsolo sob sua responsabilidade não dando mimos à VMPS
que até lhe moveu um processo em tribunal o qual viria a ganhar. Sr. Presidente o Sr. era Vereador vicepresidente o que se lhe oferece responder a tantos mimos económicos num projeto que não foi cumprido. ------------- A Unicer foi ainda contemplada com 4 milhões de euros através do "Compete" para requalificar o
Parque Termal elegíveis 7 milhões, para construírem entre outras obras um tanque perto do local onde se
situava excelente piscina, as casinhas e um bar subterrâneo nos escombros demolidos do hotel Avelames,
desta vez a autorização de construção nem precisou de protocolo quando a lei local de edificação é para todos
igual dentro e fora do Parque Termal, mas os mimos continuam a beneficiar a UNICER. Gostaria de
saber Sr. Presidente o que tem para responder a esta Assembleia e a mim próprio. -------------------------------------- Como se não chegasse de tantos mimos, chegou mais um protocolo Hípico das Romanas com fundos
comunitários que a Câmara obteve para requalificar em terrenos da UNICER, parceria de 25 mais 10 se
os compromissos forem cumpridos em obra que a Câmara se comprometeu a requalificar, ou seja a manu-
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tenção da academia tem obrigatoriamente de ter manutenção da responsabilidade do Palace Hotel, Vidago,
requalificação da Fonte Romana e manutenção da bica das águas dentro da fonte, Haver vamos como, as
águas são bombeadas para a fabrica da Unicer, não será por gravidade que a fonte vai ter aguas com gaz
natural. Resumindo tudo é fundamentado com documentos escritos, protocolos acordos etc. Este protocolo foi
assinado Por V. Exa, Sr. Presidente o que se oferece informar. -------------------------------------------------------------- Sr. Presidente da Assembleia Sr. Presidente da Câmara. O concelho tem duas vilas, Pedras Salgadas e Vila Pouca de Aguiar, requerem tratamento igual, não digo isto por bairrismo, mas sim por justiça
de igualdade de tratamento, e o jardim do concelho considerado por muitos aguiarenses quer ver uma manutenção digna com espaços verdes tratados, parques de diversão legalizados e requalificados, loteamentos e
espaço reservado à Câmara com parques de diversão para os seus residentes. Pagamos impostos como Vila
exigimos um tratamento igual que seja a Câmara a ocupar-se da manutenção como faz na cede do concelho,
ou reforçar em orçamento a Vila Termal situada na Freguesia de Bornes de Aguiar. Termino para dizer a
Cidadania pode ser tomar uma atitude para denuncia, exigir, cobrar, pode ser participar de uma associação
de moradores. O fundamental é não tomar o inaceitável como natural. Miguel Torga escrevia. Todos os
valores em que acreditava, e ainda acredito, foram postos em causa, A pátria a honradez, a amizade. A
corrupção é agora o privilégio dos governantes e o escárnio dos governados”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara respondeu que o Município já investiu cerca de 9
milhões de euros no projeto Aquanattur e se a UNICER não cumpriu o projeto a responsabilidade não é do Município que não é a entidade fiscalizadora, realçando ainda que a Vila
de Pedras Salgadas nunca teve tanto investimento como neste mandato. Informou ainda
que já enviou vária documentação sobre a passagem das águas e se o munícipe entender
que lhe seja enviado mais algum elemento, poderá solicitá-lo e será atendido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor, Manuel Gonçalves Morais, que apresentou a seguinte exposição,
que se anexa e se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------ “Manuel Gonçalves Morais, natural de Pedras Salgadas, com o cartão de eleitor da freguesia de
Bornes de Aguiar nº 837, morador na rua Henrique Maia, 83 – Pedras Salgadas (código postal 5450 –
156 – Bornes de Aguiar) no pleno uso dos seus direitos cívicos e políticos inscreve-se para o exercício dos
seus direitos de cidadania na intervenção para através da mesa da Assembleia obter do senhor Presidente da
Câmara Municipal esclarecimentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Na Assembleia Municipal de19 de dezembro de 2014, coloquei ao senhor Presidente da Câmara
uma série de perguntas (5) não tendo prestado a informação quer oral quer escrita, violando o nº 4 do artº
25 do Regimento da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- Perante os assuntos supracitados, oralmente ou por escrito; ---------------------------------------------------- Quanto à 1ª Questão com o complexo gimnodesportivo de Vila Pouca de Aguiar, a resposta às perguntas
das alíneas a), b), c).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à 2ª Questão refere-se ao aproveitamento hídrico da empresa Iberdrola, as respostas às alíneas a),
b), c). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE JUNHO DE 2015

- Quanto à 3ª Questão, pergunta-se se é favorável ou desfavorável à criação de uma biblioteca pública em
Pedras Salgadas, fora do Parque Termal? ---------------------------------------------------------------------------------- Quanto à 4ª Questão, qual o destino da verba atribuída à construção da habitação Social, em Pedras
Salgadas? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à 5ª e última pergunta, acerca da toponímia em Pedras Salgadas, em 2007, vai ser ponderada ou
não? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acresce agora: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 a) Se foi alterado o Regulamento Municipal de Toponímia (Aviso nº 542/205 – 2ª Série – AP)?------b) Caso afirmativo, qual a sessão da Assembleia Municipal onde foi aprovada a alteração? -------------------2 a) Quando a abertura ao público da requalificação do rio Avelames, em Pedras Salgadas? -----------------b) Há incumprimento do empreiteiro e quais as sanções pecuniárias? ------------------------------------------------c) Haverá dificuldades de tesouraria por parte do Município? ---------------------------------------------------------3 – Considera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Miguel Torga Persona non Grata no Concelho? ----------------------------------------------------------------------b) Mesquinha a ausência do topónimo Miguel Torga no espaço nobre de Pedras Salgadas, em 1 de junho de
2007, pela Junta e pela Assembleia de Freguesia de Bornes de Aguiar. --------------------------------------------4 – A Freguesia de Bornes de Aguiar:-------------------------------------------------------------------------------------a) Tem a rede atualizada dos caminhos vicinais? ------------------------------------------------------------------------b) Tem as demarcações dos baldios? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara referiu que tinha a noção de que na citada sessão já
respondeu a algumas questões, no entanto, sugeriu o agendamento de uma reunião com o
Senhor Manuel Gonçalves Morais, a fim de serem esclarecidas estas e outras questões que
sejam consideradas pertinentes. Clarificou ainda que há questões decorrentes da intervenção do munícipe que deverão ser dirigidas à Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar, uma
vez que não são da competência da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor, Henrique Campos, para saber qual o ponto situação do quartel
dos bombeiros e se a obra estará concluída no mês de setembro ou se estenderá por mais
tempo. O mesmo munícipe quis ainda saber se a obra, após concluída, será de imediato
entregue à Associação Humanitária dos Bombeiros ou só aquando da conclusão dos arranjos exteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara, respondeu que a obra está em fase de acabamentos
e estará concluída num prazo muito curto. Informou ainda que a obra será entregue de
acordo com a vontade da direção dos bombeiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As intervenções dos Senhores Deputados ficaram gravadas em MP3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- E nada mais havendo a tratar, pelas dezassete horas e trinta minutos, 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: _______________________________.

