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-------- Aos trinta dias do mês de setembro 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, Feliciana de Andrade, Jorge Eduardo
Lemos Barroso e Anabela da Silva 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 nas respetivas listas, Senhores, Manuel
Joaquim de Sousa Almeida, Gui Jorge Machado Sarmento e Maria Goreti Sousa Pinheiro
Teixeira Machado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Faltaram ainda os Senhores Deputados Municipais, Norberto Paulo Xavier Pires,
Rui Filipe Alberto Serôdio e Ireneu Salgado Lage, tendo designado para os representar, as
Senhoras, Ana Paula Silva Lopes, Secretária da Junta de Freguesia de Vreia de Jales, Sandra
Rosa Lameira David, Secretária da Junta de Freguesia de Sabroso de Aguiar e Maria Marlene Alves Guerra, Secretária da Junta de Freguesia de Vreia de Bornes, nos termos da alínea
c) do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------- O Senhor Vereador, Manuel Fernandes Chaves, 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 23.06.2015 a 30.09.2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O ponto dois “Informação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega acerca das atividades desenvolvidas, nos termos nº 2 do nº 90º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro”, foi apreciado a
seguir à votação da ata da sessão ordinária de 23 de junho de 2015, tendo, posteriormente,
sido retomada a ordem cronológica constante na convocatória. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 23 de junho de 2015 – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e nove votos a favor e seis abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou a seguinte moção,
que se anexa e se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------
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------- “Vila Pouca de Aguiar e Valpaços acolheram, entre 9 e 12 de Setembro, o II Simpósio Nacional
da Castanha, o VI Encontro Europeu da Castanha e a I Logística da Castanha. ------------------------------------- Este evento reuniu mais de 350 participantes oriundos de vários países, como Portugal, Espanha,
Itália, Inglaterra, França, Hungria, Turquia, Estados Unidos da América, Suíça, que abordaram a
castanha nas suas várias vertentes: produção, transformação e comercialização. ------------------------------------------- Além dos participantes, vieram a Vila Pouca de Aguiar um elevado número de investigadores e
preletores de elevadíssima qualidade de várias nacionalidades, que partilharam os seus saberes e conhecimentos com os participantes dos vários eventos. ---------------------------------------------------------------------------------------- Foi reconhecida a importância da castanha na nossa região, em Portugal e em todas as regiões produtoras no contexto europeu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi também reconhecido pelo governo que se associou a este evento na pessoa do Sr.° Secretário de
Estado da Alimentação, Dr. Nuno Vieira e Brito, que esteve presente na cerimónia de abertura, e a sessão
de encerramento do encontro europeu de castanha contou com a presença da Ministra da Agricultura Dr.
Assunção Cristas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vários foram os temas abordados ao longo das iniciativas, como a necessidade de mais investigação
na fileira da castanha e a importância que o setor acarreta para as economias locais. Realizaram-se, também as sessões temáticas, designadamente biologia, fisiologia e genética; maneio e patologia do castanheiro;
economia, marketing, colheita e processamento de castanha. -------------------------------------------------------------------- A realização destes eventos em Vila Pouca de Aguiar, para além da componente técnica e científica
que foi debatida durante os dias dos eventos, com mais valor para a fileira local e regional, reconhece-se
também o impacto na dinamização económica ao nível do alojamento e restauração que foi evidente durante
os quatro dias do evento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Sabendo da importância que a castanha tem na socio economia do nosso concelho, a assembleia municipal
de Vila Pouca de Aguiar, sob proposta do Agrupamento Municipal do PPD-PSD expressa o seu regozijo
à organização deste grande evento, dando conhecimento desta moção as entidades organizadoras destes eventos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Município de Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------------------------------------------------------- Município de Valpaços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RefCast. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCAP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.R.E.F.LH”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Socialista, apresentou o seguinte requerimento/recomendação, que se anexa e se transcreve: ------------------------------------------------------------- “A ciclovia municipal, ao longo do seu percurso no concelho de Vila Pouca de Aguiar, atravessa
várias estradas municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- A maioria dessas estradas municipais possui grande afluência de trânsito, dado tratarem-se de vias
principais de acesso às várias aldeias do concelho abrangidas pelo percurso desta via cicloturística. -----------Sucede que tem havido acidentes entre os veículos a motor que circulam nas estradas municipais e os utentes
da ciclovia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para a existência desses acidentes muito contribui o facto de, na maioria dos casos, existir pouca
visibilidade nos cruzamentos das vias municipais com a ciclovia e à distração dos utentes desta que não se
apercebem da aproximação dos cruzamentos, precariamente sinalizados.---------------------------------------------------- Acresce que a ciclovia é, também, frequentada por crianças e jovens que não entendem devidamente a
sinalização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste seguimento, o Grupo Municipal do Partido Socialista entende que devem ser tomadas, de
forma urgente, medidas adicionais para prevenção da ocorrência de novos acidentes na ciclovia, os quais
podem ter consequências muito graves para os intervenientes. ------------------------------------------------------------------ Acresce ainda que o percurso da ciclovia encontra-se já degradado em vários pontos, implicando um
sério risco para os utentes pois proporcionam a ocorrências de quedas, cujas consequências não são de desprezar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entende, pois, o Grupo Municipal do Partido Socialista que, por questões de segurança para os
utilizadores, é necessário proceder à reparação dos vários locais onde o percurso da ciclovia se encontra degradado e sem condições de segurança. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Assim, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Socialista requer que a presente Assembleia Municipal, reunida em
sessão ordinária de 30 de Setembro de 2015, aprove a recomendação à Câmara Municipal para que esta
tome, com urgência, medidas adicionais de prevenção da ocorrência de acidentes ao longo do percurso da
ciclovia, nomeadamente nos cruzamentos com as estradas municipais e proceda à reparação nos locais onde o
percurso desta se encontre degradado e não ofereça condições de segurança”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Armando Mourão, para relevar a importância da ciclovia e a sua sinalização
que deve ser respeitada pelos seus utilizadores. Acredita que a autarquia, tudo fará para
proceder a eventuais correções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda neste período, interveio a Senhora Deputada, Diná Sarmento, para se congratular com os resultados obtidos pelos jovens que concluíram, no último ano escolar, o ensino secundário no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar e entraram no ensino
superior em cursos de referência, nomeadamente os quatro alunos que ingressaram no curso de medicina. Sublinhou o esforço desenvolvido pelos alunos, a dedicação dos seus professores e as condições que o agrupamento lhes oferece. Aproveitou, também, para frisar
que os alunos não precisam de se descolar para outras escolas de fora do concelho para
obterem bons resultados, à semelhança do que aconteceu com estes alunos que estudaram
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no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, desde a educação pré-escolar até ao
12º ano de escolaridade. Acrescentou, mesmo, que a saída dos jovens, no início do ensino
secundário e sobretudo no início do 12º ano, até pode ser prejudicial para os alunos que, na
maioria das vezes, vão encontrar condições de ensino e aprendizagem menos favoráveis em
relação às que têm no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------ Interveio a Senhora Deputada, Dores Rodrigues, para dizer que este sucesso também deve ser extensível às direções anteriores, uma vez que se trata de um percurso cumulativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio ainda o Senhor Primeiro Secretário, que também na sua qualidade de Diretor do Agrupamento de Escolas, se congratulou com os resultados obtidos, naturalmente,
extensíveis a todas as direções anteriores. Salientou o facto de o agrupamento ter condições
singulares que não se encontram em outros estabelecimentos de ensino. Acrescentou ainda
que muito do sucesso alcançado de se deve ao facto de haver turmas pequenas e apoios
variados ao estudo e, desde que haja espaço e hábitos de trabalho, os alunos sempre alcançarão bons resultados. -------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio finalmente o Senhor Presidente da Mesa, para também se associar ao sucesso atingido, frisando a importância que o Agrupamento de Escolas tem para toda a comunidade educativa do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 : Ilídio Fontoura, para pedir esclarecimentos decorrentes da agenda do Presidente da Câmara e relativos aos seguintes assuntos: Consignação da empreitada “Construção de
Assador no Torgo”; Receção provisória da empreitada “Construção do Furo de Pesquisa e Captação”,
lugar do Cardal; Reunião com Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar; Escritura do Lote nº 13
da Zona Industrial de Sabroso de Aguiar; Consignação da empreitada “Execução da Vedação no Furo de
Água Mineral Natural e Requalificação da Casa Técnica no Parque de Lazer do Cardal”; Reunião com
Presidente e Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar”.---------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara, começou por responder que, relativamente à Consignação da empreitada “Construção de Assador no Torgo, disse tratar-se da construção de um assador no âmbito de uma requalificação mais abrangente no lugar do Torgo; quanto à Receção
provisória da empreitada “Construção do Furo de Pesquisa e Captação”, lugar do Cardal e Consignação
da empreitada “Execução da Vedação no Furo de Água Mineral Natural e Requalificação da Casa Técnica no Parque de Lazer do Cardal”, disse ser mais uma etapa do processo de concessão das
águas do Cardal que consiste na construção de um furo de pesquisa e captação que será
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analisado periodicamente pelas entidades competentes; Escritura do Lote nº 13 da Zona Industrial de Sabroso de Aguiar, Disse tratar-se de uma candidatura analisada pelos serviços técnicos
tendo em vista o investimento de um empresário naquele espaço industrial; Reunião com
Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar e Reunião com Presidente e Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Vila Pouca de Aguiar”, Disse tratar-se de reuniões com caráter periódico e de
acompanhamento de diversas situações, nomeadamente, no que diz respeito à proteção
civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS – Informação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega acerca das atividades desenvolvidas, nos termos nº 2 do nº 90º da Lei nº 75/2013, de 12
de setembro – Apreciação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : João Batista, Primeiro Secretário da CIM do Alto Tâmega, dando nota das
atividades desenvolvidas nos últimos seis meses, tendo feito a entrega de um documento
com o resumo dessas atividades, que se anexa e se transcreve: ------------------------------------------- “Em nome da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, e de acordo com os preceitos legais
aplicáveis, apresento um resumo das principais atividades desta Entidade. -----------------------------------------Num primeiro momento, as ações mais relevantes; posteriormente, informações complementares. ---------------1. Nos dois primeiros meses deste ano, apresentamos, defendemos e prestamos todas as informações solicitadas pelos diversos organismos envolvidos na avaliação da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT), com destaque para a CCDRN e Agência Nacional para o Desenvolvimento e Coesão. ------Este documento de referência (que como tal deve ser visto e analisado, estando aberto aos ajustes necessários
que se venham a tornar pertinentes no longo período previsto para a sua implementação) foi, no tempo, o
primeiro grande desafio da nossa Comunidade. ----------------------------------------------------------------------------------- Desde logo, reforçando, efetivamente, os laços de confiança entre os principais parceiros no território,
reforço sustentado em perspetivas políticas de coesão territorial, afirmando a Região com identidade forte e
capaz de competir; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mas também, mobilizando os agentes económicos, sociais, culturais e institucionais do Alto Tâmega
numa participação ativa. A elaboração deste documento estratégico constitui-se elemento determinante na
afirmação política e institucional da CIM-AT. ---------------------------------------------------------------------------------- A amplitude deste desafio manifesta-se, desde logo, pela tentativa de consubstanciar num documento
as legítimas aspirações dos cidadãos do Alto Tâmega, que tem feito esforços significativos para melhorar as
suas condições de vida, valorizando o território, mas ainda sem o reflexo desejável na sociedade e na economia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta realidade provoca-nos. Tanto mais que todos sabemos que “a porta do desenvolvimento abre por
dentro”. É imperioso gerar valor pelos recursos naturais, valorizar a natureza, o património e as estruturas
existentes, promover o dinamismo económico de forma a criar riqueza e emprego, procurando fixar a população, construindo uma sociedade inclusiva. ------------------------------------------------------------------------------------------ O documento está disponível no site da CIM-AT e foi distribuído aos membros da Assembleia
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Intermunicipal, sendo ainda divulgado da forma que os Senhores Presidentes de Câmara muito bem entenderem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os indicadores disponíveis e evidenciados apontam as fragilidades que todos conhecemos: esvaziamento e envelhecimento demográfico, despovoamento rural, lógica predominantemente extrativa nos setores e
atividades dominantes, economia muito dependente das atividades tradicionais (pouco organizada e sem
dimensão crítica) bacias de emprego muito reduzidas e mão-de-obra pouco qualificada, do que resulta fraca
capacidade de iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em contraponto, temos uma taxa de desemprego menor que a média nacional, e balança comercial
positiva (graças à industria extrativa). ---------------------------------------------------------------------------------------------- As indústrias extrativas, o Turismo (Termalismo, Bem Estar, Turismo de Natureza e em Espaço
rural) e o Setor primário são áreas chave na região. ----------------------------------------------------------------------Acrescenta-se a capacidade de produção de Energia (hoje 15% da Região Norte, com tendência para aumentar), a Biodiversidade e a riqueza patrimonial. -------------------------------------------------------------------O Posicionamento Estratégico do AT assenta: --------------------------------------------------------------------------- Na valorização dos fatores de competitividade (recursos diferenciadores); ------------------------------------------- No aproveitamento da localização (Norte/Galiza Litoral/Interior); ---------------------------------------------- No alinhamento das estratégias a nível Regional, Nacional e Europeu. -------------------------------------------------- O documento enumera 5 eixos estratégicos, 15 objetivos e 80 medidas no horizonte temporal de uma
década, com indicadores e metas de resultados. ----------------------------------------------------------------------------Por exemplo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Criar 1200 postos de trabalho nos próximos 10 anos; ---------------------------------------------------------------. Aumentar o volume de negócios ½%. ao ano; ---------------------------------------------------------------------------. Reforçar o poder de compra 1% ao ano; ----------------------------------------------------------------------------------. Incrementar o número de visitantes ½% ao ano; -----------------------------------------------------------------------. Criar polos de excelência rural; ---------------------------------------------------------------------------------------------. Duplicar percursos pedonais, equestres e ciclovias; ----------------------------------------------------------------------- Direcionar o Ensino Profissional, aumentando a frequência 5 a 10%... -------------------------------------------------- Indicadores e metas que estão devidamente diferenciadas e especificadas nas ações aprovadas no Pacto
de Desenvolvimento e Coesão Territorial, assinado em 5 de agosto passado, que passamos agora a apresentar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Nos termos do Acordo de Parceria de Portugal com a União Europeia, as Estratégias Integradas de
Desenvolvimento Territorial “vão para o terreno” através de Investimentos Territoriais Integrados e do
Desenvolvimento Local de Base Comunitária. No primeiro caso da responsabilidade das CIM (diretamente
ou em parceria) e no segundo da responsabilidade dos GAL (ADRAT). ------------------------------------------------- O aviso de Candidatura dos Pactos abriu a possibilidade de os Municípios se mobilizarem para
investimentos conjuntos em 14 prioridades estratégicas, sendo que, se o fizessem, não poderiam candidatar-se
individualmente no âmbito dessas mesmas prioridades. No caso do Norte, as prioridades eram só 13. -------------- À partida, 4 dessas prioridades eram de mobilização obrigatória por esta via (Eficiência Energética,
Proteção Civil, Infraestruturas e Equipamentos Sociais de iniciativa Municipal e Infraestruturas em Edu-
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cação Pré-escolar e Ensino Básico). -------------------------------------------------------------------------------------------------- A CIM-AT assinou o Pacto, com investimento previsto em 11 prioridades. A diferença entre as 11
mobilizadas e as 13 possíveis traduz-se no abdicar de uma (6.1- com dotação nacional de 500.000€!) e
associar duas em uma (Proteção Civil). --------------------------------------------------------------------------------------------- Com a assinatura do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial, ficam disponíveis para o AT
cerca de 54 milhões de euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O grande desafio é aplicá-los bem e de forma (re) produtiva. ---------------------------------------------------------- Para além das 4 prioridades já referidas, figuram no Pacto a Modernização Administrativa, os
Regadios Tradicionais, o Apoio ao Empreendedorismo (individual e empresarial - duas prioridades), os
Contratos de Emprego Inserção (para atividades socialmente úteis), o Apoio a Idosos e a Promoção do
Sucesso Escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os montantes serão aplicados nos diversos Municípios de acordo com fórmula (s) de distribuição já
acordadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. A CIM tem até ao fim deste ano para apresentar, obrigatoriamente, o PAMUS (Plano de Ação de
Mobilidade Urbana Sustentável), que terá articulação com o PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) de Chaves e com as ARU (Áreas de Reabilitação Urbana) dos restantes Municípios da Comunidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Versa este Plano o Transporte de Pessoas e Bens com mais eficiência, mais inclusão e menor poluição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. A CIM-AT candidatou-se também ao concurso aberto a nível Nacional para Serviços Partilhados,
tendo as propostas do AT sido todas selecionadas, estando já assinado o Contrato para a Articulação dos
Serviços de Proteção Civil. As restantes propostas dizem respeito ao Turismo, ao SIG e à Formação. ------5. Na sequência da elaboração do Plano de Empreendedorismo para o AT (promovido pela CIM e gerido
pela ADRAT), está em pleno funcionamento a plataforma AT Empreende. -------------------------------------Informações Complementares. -------------------------------------------------------------------------------------------------a) Relacionamento Interinstitucional – Interno, de que já falamos, entre Municípios, ADRAT, ACISAT, IEFP, IPSS, Estabelecimentos de Educação, Associações, Coletividades e Entidades Locais, com
grande esforço e progresso, em que os Municípios e os seus Presidentes têm tido um papel fundamental e
determinante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mas também externo: Com a CCDRN, Agência Nacional para o Desenvolvimento e Coesão, ANMP,
Outras CIM (Douro, TT Montes, Cávado), bem como com os gestores dos PO Nacionais e PDR. ---------a) Novos FEEI – Abordagem 2020: focalização no Social e na Economia, assim como nos Resultados.
b) Encerramento do ON2 – Candidaturas da CIM e dos Municípios. Neste caso a CIM assumiu apresentar os Relatórios de Execução Final que permite às Câmaras Municipais receber os 5% retidos nas
obras realizadas no âmbito do referido financiamento. ------------------------------------------------------------------c) Levamos a efeito, até ao momento, durante 2015, 6 ações de formação para trabalhadores dos Municípios do AT: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Revisão do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação; -------------------------------------------------------- Fiscalização no Âmbito do RJUE; ----------------------------------------------------------------------------------------
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- Consolidação de Contas na Administração Local; ---------------------------------------------------------------------- Lei do Trabalho em Funções Públicas; ------------------------------------------------------------------------------------ O Novo Código do Procedimento Administrativo; ---------------------------------------------------------------------- Elaboração dos Documentos Previsionais para 2016 no âmbito do Regime Financeiro das Autarquias
Locais e LOE 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Estamos a trabalhar na apresentação do plano de Candidaturas ao PROVERE, bem como aos Programas Transfronteiriços, trabalho que decorrerá de forma intensiva até ao fim de 2015. ------------------------------- Uma nota final para registar que se manifesta a vontade dos Municípios, através dos seus legítimos
representantes, em sedimentar, de forma progressiva e sólida, o espírito de Comunidade no Território do
Alto Tâmega”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Relatório de Observância do Direito de Oposição – Apreciação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento a todos membros deste
órgão do Relatório de Observância do Direito de Oposição, nos termos do artigo 10º da
Lei nº 24/98, de 26 de maio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que este documento tem como objetivo a
implementação do exercício do poder de forma democrática, aberta e transparente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Relatório de Contas do 1º Semestre de 2015 – Apreciação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Lei n2 73/2013, de 3 de setembro, no seu artigo 77º, nº 2 alínea d) prevê "que compete
au auditor externo remeter semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade
informação sobre a respetiva situação económica e financeira do Município". ----------------Neste âmbito foi preparado o documento anexo, com as contas intercalares, a 30 de junho
de 2015, sobre as quais o Revisor Oficial de Contas emitiu o seu parecer, que também se
anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim e face ao exposto, é presente para apreciação da Assembleia Municipal o relatório de
contas do 1º semestre do ano de 2015, que deverá por sua vez ser submetido para apreciação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que se trata de um documento que visa
cumprir condicionantes legais de acompanhamento das contas do município; Licínio Costa,
para salientar a taxa de execução até ao momento, que se situa nos 50%, o que considerou
bastante positivo. Referiu-se também as reservas do Revisor Oficial de Contas (ROC) no
que respeita aos proveitos deferidos e à não possibilidade de validação do saldo expresso
em balanço, o que limita o reconhecimento e validação do proveito registado. Disse também não compreender o reforço da verba de 240 000 euros para o dobro no caso do pro-
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cesso judicial movido pelas Águas de Trás-os-Montes, não percebendo se é uma provisão
ou um passivo contingente. Referiu ainda que as contas da Inovaguiar não estão refletidas
neste documento; Presidente da Câmara, para explicar que os proveitos deferidos têm a ver
com a validação de todo o património municipal que ainda não foi possível concluir por se
tratar de um procedimento moroso, mas que não interfere com as contas. O reforço da
verba de 240 000 euros diz respeito ao diferendo existente com o preço do saneamento e
com um contrato de exclusividade com as Águas de Trás-os-Montes que está a ser contestado. A Inovaguiar resulta de parceria público-privada, que visava a construção do complexo desportivo, o pavilhão desportivo da escola de Pedras Salgadas, o pavilhão multiusos e
os pavilhões desportivos de Telões e Campo de Jales. Constatou-se, posteriormente, que
era intenção deste executivo suspender a construção do pavilhão multiusos e os pavilhões
desportivos de Telões e Campo de Jales. Esclareceu ainda que este executivo considera que
as restantes obras executadas não foram devidamente concluídas e que deve haver uma
correlação entre o valor das rendas e o que está a ser utilizado, o que levou ao seu voto
contra as contas na última Assembleia Geral, dizendo, no entanto, que as referidas contas já
estarão refletidas no Relatório de Contas do 2º semestre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO – Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação de taxas para 2016
– Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como dispõe o n.º 1 do artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), as taxas de IMI que o município fixa anualmente têm de estar compreendidas no seguinte intervalo: -----------------------------------------------------------------------------------------Tipo de prédio.-------------------------------- Taxa. --------------------------------------------Rústicos. ------------------------------------------- 0,8 %. -----------------------------------------------Urbanos. ------------------------------------------- [0,3% a 0,5%]. -------------------------------------O Orçamento de Estado para o ano 2015, aprovado pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, veio alterar o artigo 112º do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis (CIMI),
tendo sido aditado o n.º 13 com a seguinte redação: -------------------------------------«Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, nos casos de imóvel destinado a habitação
própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, podem fixar uma redução da taxa
que vigorar no ano a que respeita o imposto, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do previsto no artigo 13.º do Código do IRS, compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de dezembro, de
acordo com a seguinte tabela: (Redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro)». --------------------------N.º de dependentes a cargo. --------------- Redução de taxa até. --------------------------
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1. ------------------------------------------------- 10 %. ---------------------------------------------2. ------------------------------------------------- 15 %. ---------------------------------------------3¹. ------------------------------------------------ 20 %. --------------------------------------------¹Pese embora a tabela não o referir, pressupõe-se que a aplicabilidade da redução da taxa
até 20% seja aplicável aqueles agregados familiares que tenham 3 ou mais dependentes.-----Nesta sequência, a Autoridade Tributária (AT) veio a emitir o oficio circulado n.º 40.110,
datado de 21 de julho de 2015 e recentemente revogado pela Circular n.º 9/2015, de 28 de
agosto de 2015, dando um esclarecimento acerca da aplicabilidade do n.º 13 do artigo 112º
do CIMI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Esclarece a AT, que a redução da taxa de IMI é aplicável de forma automática e com base
nos elementos de que dispõe, sem necessidade de requerimento do interessado, sendo condição sine quo non a autorização da Assembleia Municipal e posterior comunicação à AT
até 30 de novembro do ano a que o imposto se refere. ---------------------------------------------Considerando que o Município de Vila Pouca de Aguiar não é alheio às dificuldades socioeconómicas que os aguiarenses atravessam, sobretudo aqueles que têm dependentes a seu
cargo, o que nos dias de hoje absorvem uma grande fatia do orçamento familiar. ------------Considerando que os Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam a
taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos na alínea c) do n.º 1, do artigo
112º do CIMI, podendo esta ser fixada por freguesia. ----------------------------------------------Considerando que os Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, nos casos
de imóvel destinado a habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal
do proprietário, podem fixar uma redução da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do previsto no artigo 13.º do
Código do IRS, compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de dezembro, conforme
tabela prevista no n.º 13 do artigo 112º do CIMI; -------------------------------------------Considerando que a fixação da taxa de IMI é da competência da Assembleia Municipal, nos
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------Face ao exposto, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, já
aprovada na reunião da Câmara Municipal de 24 de setembro de 2015, do seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Seja aprovada a presente proposta, consubstanciada na fixação da taxa de IMI de 0,3%
para os prédios urbanos e 0,8% para os prédios rústicos. ------------------------------------------2 – Seja reduzida a taxa de IMI para o prédio destinado a habitação própria e permanente,
em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar do sujeito passivo, na seguinte proporção, referindo que a poupança fiscal para os agregados familiares
beneficiados pela presente proposta seja de € 10 106.73 (dez mil, cento e seis euros e setenta e três cêntimos):------------------------------------------------------------------------------------------
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N.º de dependentes a cargo. -------------------

Redução de taxa de IMI em. -----------

1. ---------------------------------------------------- 10 %. ---------------------------------------2. ---------------------------------------------------- 15 %. ---------------------------------------3 ou mais dependentes. ------------------------- 20 %. ---------------------------------------3 - Por último, caso a presente proposta venha a merecer a aprovação do órgão deliberativo, que as taxas e as reduções pretendidas sejam comunicadas à Autoridade Tributária até
30 de novembro, como determina o n.º 14 do artigo 112º do CIMI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara, para dizer que a proposta é de aplicar a taxa mínima,
acrescida de uma redução em função do número de dependentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS – Taxa Variável de IRS – Fixação de percentual para 2016 – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, no seu artigo 26º prevê "o direito dos municípios a uma
participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva área de circunscrição territorial, relativa ao rendimento do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta
líquida das deduções previstas no nº 1, do artigo 782 do Código do IRS, deduzido do montante afeto ao
Índice Sintético do Desenvolvimento Social nos termos do nº 2, do artigo nº 69º". --------------------------A Participação referida carece de deliberação sobre a percentagem pretendida pelo município e deverá ser comunicada à Autoridade Tributária até 31 de dezembro do ano anterior
àquele a que respeitam os rendimentos, conforme nº 2 do artigo atrás mencionado. ---------Assim e face ao exposto, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 24 de setembro de
2015, no sentido de fixar a taxa de 5% para os rendimentos, dos sujeitos passivos, respeitantes ao ano de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para referir que a proposta visa a participação da
Câmara Municipal de 5% do IRS juntamente com o FEF; Ilídio Fontoura, para referir que,
uma vez que orçamento do estado para 2015, não incluiu a redução da sobretaxa de IRS,
foram muitos os municípios a optarem pela devolução daquele percentual aos munícipes.
Disse também que nos últimos anos tem aumentado o número de municípios que aderiram
à restituição daquela percentagem numa lógica de diminuição da carga fiscal dos munícipes
e de atrair e fixar gente, sobretudo, nas regiões do interior. Solicitou saber qual a receita
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arrecadada pelo município no âmbito deste percentual; Miguel Calheiros, para dizer que os
municípios têm que ter receitas para responder às várias situações decorrentes das suas
competências, como é o caso do apoio social que é tão necessário nos tempos atuais. Quem
paga IRS tem que ter rendimentos para tal e não lhe parece justo isentar que tem rendimentos, porque prejudica quem não pode pagar. Além disso, referiu que existe a promessa de
devolver a sobretaxa de IRS e da inclusão do quociente familiar no orçamento de estado
para 2016, que em muito vai beneficiar as famílias; Presidente da Câmara, para dizer que
estamos perante um Estado centralizador e que o valor da receita vem diluída no FEF, não
se podendo extrair com rigor qual o valor apurado com esta arrecadação. Na sua opinião,
nenhuma câmara devia prescindir deste percentual. Manifestou ainda o seu respeito pelos
municípios que abdicam dessa receita, acrescentando que, muitas vezes, a popularidade dos
atos não é concordante com a racionalidade da gestão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor e treze votos
contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Lançamento de Derrama para 2015 – Fixação de taxas – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que, de acordo com o nº 1 do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais) "os municípios
podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável
sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) que corresponda à proporção
do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com
estabelecimento estável nesse território"; ----------------------------------------------------------------------Considerando que a receita proveniente da Derrama, é contributo indispensável para o financiamento de investimentos em curso, em matéria de qualificação urbana, infraestruturas
viárias, de saneamento básico, em equipamentos, etc., bem como infraestruturas, de natureza económica, as quais permitem criar condições para a implantação de novas unidades que,
por sua vez, potenciem a criação de emprego e fomentam o desenvolvimento municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a necessidade que o Município tem de obter receitas próprias através de taxas
e impostos municipais e incidir a presente receita sobre os lucros tributáveis de Pessoas
Coletivas em (IRC), parecendo-nos justo que estas contribuam de alguma forma no esforço
que se vem desempenhando para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes; -----------Assim, de acordo com a alínea ccc) do nº 1 do artigo 332 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 24 de setembro de 2015, para que nos ter-
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mos do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 25º da referida Lei, a Assembleia Municipal
delibere sobre o lançamento de derrama para o ano de 2015, a cobrar em 2016, com as seguintes taxas: ------------------------------------------------------------------------------------ 0% aos sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse
€ 150.000 nos termos do nº 4 do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais; -------------- 1,5% para os restantes nos termos do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para referir que se trata de uma proposta que visa
isentar as empresas que tenham um volume de faturação até 150 mil euros, independentemente dos lucros e a aplicação de uma taxa de 1,5% sobre os lucros para as empresas com
uma faturação acima daquele valor; José Matias, para frisar que têm que haver instrumentos
no interior que permitam captar investimento e a isenção deve ser para empresas que tenham domicílio no concelho, propondo que se aumente o valor do volume de faturação
sujeito a isenção; Paulo Pimenta, para dizer que se trata de um imposto justo, acrescentado
que não é impeditivo da fixação de empresas, até porque no litoral este imposto é aplicado
sobre qualquer margem de lucro; Miguel Calheiros, para dizer que esta taxa isenta a maior
parte das empresas. Referiu ainda que no âmbito da reforma do IRC vai haver um decréscimo gradual da taxa que é aplicável ao lucro tributável e mesmo mantendo-se esta taxa de
derrama, as empresas vão pagar menos. Concluiu dizendo que a receita para o município
tem aumentado e a derrama não é impeditiva para a fixação de empresas no concelho; Presidente da Câmara, para informar que o valor da receita da derrama é de 456 000 euros,
valor que considera significativo para os cofres do município. As empresas que pagam derrama são aquelas que pouco ou nada deixam no concelho, como são a Norscut, EDP,
UNICER, Bancos, entre outras. Salientou ainda o facto do Grupo Municipal do PS já não
estar completamente contra esta proposta, tendo mesmo sugerido que o valor do volume
de faturação sujeito a isenção seja aumentado para 300 000 euros. Considera que este é um
imposto justo porque incide sobre o lucro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor e doze votos
contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Junta de Freguesia de Alfarela de Jales – Proposta de protocolo de
cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Largo da Capela de Cidadelha de Jales, o arruamento do Bairro 14 Agosto em Moreira de
Jales e a Rua dos Nabais em Reboredo, encontram-se em deficiente estado de conservação

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

e manutenção que urge melhorar. ----------------------------------------------------------------------Tal melhoria nesta infraestrutura básica é há muito reivindicada pela população devido à
sua demonstrada necessidade. ---------------------------------------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar e da Junta de Freguesia de Alfarela de
Jales promover a requalificação imediata daqueles arruamentos, por forma a garantir melhores condições de circulação à população das aldeias. ------------------------------------------------Com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições conferidas pelo artigo 23°,
n.º 2, alínea a) da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, é presente uma proposta do Senhor
Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal
de 24 de setembro de 2015, no sentido de ser aprovada a celebração do protocolo anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Junta, para dizer que se trata de três obras significativas para a
freguesia, embora o volume financeiro não seja relevante, com acompanhamento técnico e
burocrático da Câmara Municipal, bem como a atribuição de uma comparticipação financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Junta de Freguesia de Vreia de Jales – Concurso Pecuário – Proposta de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Decorre no dia 9 de Agosto de 2015 a Feira de Gado da Freguesia de Vreia de Jales. --------Dentro do programa da Feira, para além de outras atividades agropecuárias, insere-se o
Concurso Pecuário para bovinos de raça maronesa, espécie autóctone da região e muito
valorizada no concelho aguiarense. --------------------------------------------------------------------Os concursos pecuários são atividades de grande interesse social e eventos de valorização e
promoção desta raça autóctone - "O Maronês". -----------------------------------------------------No âmbito da política municipal de apoio ao desenvolvimento rural, da agricultura e da
pecuária, importa apoiar as atividades que propulsionem o desenvolvimento e valorização
das espécies próprias e endógenas do concelho. -----------------------------------------------------Assim, nos termos da alínea u) do artigo 33° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Duarte Marques, que se anexa, já aprovada na
reunião da Câmara Municipal de 9 de julho de 2015, no sentido de ser aprovada a atribuição
de uma comparticipação financeira de € 3.300,00 (três mil e trezentos euros) à Junta de Freguesia de Vreia de Jales, para organização do concurso pecuário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para referir a importância da raça autóctone “O Maronês” no contexto pecuário do concelho; Celestiano da Fonte, para deixar o seu testemu-
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nho sobre a importância desta feira de gado na freguesia de Vreia de Jales, discordando que
a mesma não tenha sido realizada no dia 19 de agosto, uma vez que a feira de 9 de agosto já
é por si uma grande feira em Campo de Jales e não precisava que a feira do gado fosse na
mesma data, manifestando, desta forma, o seu descontentamento pela forma como foi
agendada, dizendo ser esse também o sentimento de feirantes e população daquela freguesia; Armando Mourão, para recordar que o que estava em discussão não era a data da realização da feira, mas sim a atribuição de uma comparticipação financeira para a organização
do concurso pecuário; Celestiano da Fonte, para ripostar, dizendo que apenas quis deixar o
seu desagrado pela alteração da data da feira e que o seu grupo municipal iria votar favoravelmente a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ - Proposta de alteração da organização e estrutura dos Serviços do
Município de Vila Pouca de Aguiar – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A modernização da administração pública é um vetor essencial ao desenvolvimento do país.
À Administração Autárquica impõe-se que acompanhe o sentido reformista da restante
Administração pública. -----------------------------------------------------------------------------------A dispersão de funções ou competências por pequenas unidades orgânicas e inúmeros níveis decisórios, não se coadunam com as exigências da sociedade atual. Nesse sentido, surgiu o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que veio estabelecer um novo enquadramento jurídico da organização dos serviços das Autarquias Locais. --------------------------Atendendo que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Camara Municipal, a
aprovação do modelo de estrutura orgânica e da estrutura nuclear, definindo as correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número máximo de unidades orgânicas
flexíveis, subunidades orgânicas, equipas multidisciplinares e equipas de projeto. -------------Tendo o Município de Vila Pouca de Aguiar como uma das prioridades estratégicas, a modernização da administração municipal, visando dessa forma uma melhor prestação de serviços aos cidadãos, consubstanciada no princípio da qualidade, eficiência e eficácia, contribuindo dessa forma para a melhoria das condições de exercício da sua missão e por força
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, surge a presente proposta de alteração da organização dos
Serviços Municipais que visa responder a esse desiderato. -----------------------------------------Artigo 1° ----------------------------------------------------------------------------------------------------Estrutura Flexível. -----------------------------------------------------------------------------------------1 - A estrutura é composta por unidades orgânicas flexíveis dirigidas por dirigentes intermédios de 2.° ou 3.º grau. Estas são criadas e podem ser alteradas e extintas por deliberação
da Camara Municipal, que lhes define as competências constantes da presente proposta,
cabendo ao Presidente da Camara a afetação ou reafetação do pessoal do respetivo mapa,

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

de acordo com o limite previamente fixado pela Assembleia Municipal. ------------------------2 - A criação, alteração ou extinção de unidades orgânicas, no âmbito da estrutura flexível,
visa assegurar a permanente adequação do serviço às necessidades de funcionamento e de
otimização dos recursos, tendo em conta a programação e o controlo criterioso dos custos
e resultados. ------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Quando estejam predominantemente em causa funções de natureza executiva, podem
ser criadas, no âmbito das unidades orgânicas, por despacho do Presidente da Camara Municipal e dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal, subunidades orgânicas coordenadas por um coordenador técnico. -----------------------------------------------------------Artigo 2° Hierarquia. -------------------------------------------------------------------------------------A estrutura orgânica depende diretamente do Presidente da Câmara Municipal, que poderá
delegar ou subdelegar nos vereadores o exercício das suas competências próprias ou delegadas, quando autorizado pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------Artigo 3° ----------------------------------------------------------------------------------------------------Disposições Finais. ----------------------------------------------------------------------------------------1 - O organograma anexo tem carácter meramente descritivo dos serviços em que se decompõe a orgânica da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar. ---------------------------2 - A afetação do pessoal, tendo em conta a estrutura orgânica agora definida, será determinada pelo Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------Assim, ao abrigo do disposto no n° 1 do artigo 25° a estrutura orgânica dos serviços municipais nos limites previstos no n° 3 do artigo 70, alínea b) do n° 1 do artigo 8°, n° 1 do artigo 90 e nºs 1 e 3 do artigo 21°, todos da Lei 49/2012 de 29 de agosto que procede à adaptação à administração local da Lei 11.02/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nºs
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e Lei
64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e
organismos da administração central, regional e local do Estado e nos termos do disposto
no Decreto-Lei n° 305/2009, de 23 de outubro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de
10 de setembro de 2015, no sentido da Assembleia Municipal aprovar, por força do disposto no artigo 6°, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro: --------------------------------1 - A estrutura dos serviços da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar que se desenvolverá de acordo com seguintes moldes: ----------------------------------------------------------------a) Um modelo de estrutura orgânica do tipo hierarquizada; ---------------------------------------b) Um número máximo de quatro unidades orgânicas flexíveis, dirigidas por dirigentes intermédios de 2.° grau, a criar, alterar ou extinguir, a aprovar pela Câmara Municipal, sob
proposta do Presidente da Câmara; --------------------------------------------------------------------c) Um número máximo de duas unidades orgânicas flexíveis lideradas por titular de cargo
de Direção Intermédia de 3° grau, a criar, alterar ou extinguir pela Câmara Municipal, sob
proposta do Presidente da Câmara; ---------------------------------------------------------------------
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d) Um número máximo total de doze subunidades orgânicas, a criar, alterar ou extinguir
pelo Presidente da Câmara, de acordo com a presente proposta; ---------------------------------e) A definição de um número máximo de três equipas de projeto, a criar, alterar ou extinguir a aprovar pela Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara, nos termos
da alínea f) do artigo 6°, n° 3 do artigo 9° e n° 1 do artigo 11° todos do Decreto-Lei n°
305/2009, de 23 de outubro; ----------------------------------------------------------------------------2 - Considerando que a definição das competências, a área, os requisitos do recrutamento, a
exigência de licenciatura e do período de experiência profissional, bem como a respetiva
remuneração dos cargos de Direção Intermédia de Grau 3° são da competência da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do n° 3 do artigo 4° da Lei
49/2012 de 29 de agosto que procede à adaptação à administração local da Lei nº 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e
local do Estado: -------------------------------------------------------------------------------------------a) Os titulares de cargos de direção intermédia de 3° grau coadjuvam o titular de cargo de
Direção Intermédia de que dependam hierarquicamente, se existir, ou coordenam as atividades e gerem os recursos de uma unidade orgânica funcional, com uma missão concretamente definida para a prossecução da qual se demonstre indispensável a existência deste
nível de direção; -------------------------------------------------------------------------------------------b) Aos titulares de cargos de direção intermédia de 3° grau aplicam-se, supletivamente, as
competências e atribuições cometidas aos titulares de cargos de direção intermédia de 2°
grau com as necessárias adaptações; -------------------------------------------------------------------c) Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.° grau são recrutados, por procedimento concursal, nos termos da lei, de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, licenciados dotados de competência técnica e aptidão
para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que reúnam dois anos de
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou
provimento seja exigível uma licenciatura. ------------------------------------------------------------d) A remuneração dos titulares de cargos de Direção Intermédia de 3º grau corresponde a
4a posição remuneratória da carreira geral de técnico superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que se trata de um ajustamento dos serviços, não se justificando a manutenção de cinco Divisões quando só é possível prover apenas quatro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e dois votos a favor e doze abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE - Abertura de procedimento concursal para constituição de relação
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jurídica de emprego público por tempo determinado – Termo Resolutivo Certo Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------Que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 30° da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.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 autorização por despacho de 30/07/2015 de Sua Exa o Secretário de
Estado do Ensino e da Administração Escolar, para contratação de Assistentes Operacionais para apoio a crianças com necessidades educativas especiais nos jardins-de-infância
pertencentes a este município, a serem anexados ao acordo de cooperação do ensino préescolar, para o ano de 2015/2016, nomeadamente 01 (um) Assistente Operacional para o
jardim de Infância de Vila Pouca de Aguiar; ----------------------------------------------------------A carência em recursos humanos capazes de dar essa resposta é manifesta, sendo necessário
recrutar pessoal, o que justifica a autorização de abertura de procedimento concursal para
preenchimento de 01 (um) posto de trabalho vago no mapa de pessoal, para o ano de 2015,
aprovado pela Assembleia Municipal em sessão, de 19 de dezembro de 2014, contendo o
posto necessário para o cumprimento das atividades de natureza permanente e temporária a
desenvolver durante o presente ano. -------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------1 - Existe lugar vago no Mapa de Pessoal de 2015; -------------------------------------------------2 - Os encargos resultantes, têm cabimento orçamental, através da rubrica, classificação
orgânica 02 "Câmara Municipal e Serviços Municipais", classificação económica 010106,
"Despesas com pessoal - Pessoal Contratado a Termo Resolutivo; ------------------------------- Nestes termos, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se
anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 27 de agosto de 2015, no sentido de
ser aberto um procedimento concursal de recrutamento destinado a quem seja titular de um
vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público para o preenchimento do seguinte posto de trabalho previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal do Município, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo
prazo de 01 (um) ano, com possibilidade de renovação nos termos da Lei; --------------------- 1 (um) 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. ------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que esta contratação decorre na necessidade inclusão de crianças com necessidades educativas especiais no ensino pré-escolar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE - Concurso por sorteio para venda de habitações municipais a jovens - Proposta para autorização de alienação de imóveis e aprovação de aviso de
abertura – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No quadro das ações e planos já definidos para o concelho, nomeadamente as Grandes
Opções do Plano 2012 -2015 e atividades mais relevantes, o Município de Vila Pouca de
Aguiar dá uma atenção especial às questões ligadas com a revitalização económica e social
do território tendo em conta o desenvolvimento sustentável, potenciando os recursos naturais e patrimoniais em fatores competitivos promotores de um desenvolvimento equilibrado e equitativo. --------------------------------------------------------------------------------------------Neste sentido, é fundamental criar condições para atrair e fixar população, potenciando
dinâmicas demográficas de sentido positivo, nomeadamente jovens, potenciais investidores,
novos residentes. ------------------------------------------------------------------------------------------Numa altura em que a crise económica e a consequente diminuição da capacidade de investimento, afeta a maioria dos portugueses e sobretudo a faixa etária mais nova e em início de
vida ativa, o Município de Vila Pouca de Aguiar decidiu criar um conjunto de edifícios destinados à habitação no concelho, através do qual se disponibilizam habitações a preços inferiores aos do mercado livre. -----------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------Assim, no uso da competência conferida pelo artigo 241º da Constituição da República
Portuguesa e pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25° e alíneas k) e g) do n.º 1 do artigo 33.°,
todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi aprovado pelos órgãos municipais o Regulamento para Venda de Habitações Municipais a Jovens, através de concurso,
por sorteio, publicado no Diário da Republica, 2ª série n.º 141, de 22 de julho de 2015. -----Nos termos do Aviso de abertura do concurso por sorteio para venda de habitações municipais a jovens, o valor total dos imóveis a alienar é de 693.722,20€, ultrapassando a competência material prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 33°, do Anexo I da Lei n° 75/2013 de
12 de setembro, delegada no Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------------Prevê a alínea i) do artigo 25° do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que cabe à
Assembleia Municipal autorizar a Câmara Municipal a alienar bens imóveis de valor superi-
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or a 1000 vezes a RMMG e fixar as respetivas condições gerais. -------------------------------Em face do exposto, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal,
que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 13 de agosto de 2015, no
sentido de ser solicitada à Assembleia Municipal a respetiva e necessária autorização para a
alienação dos imóveis constantes da proposta anexa e aprove o aviso de abertura, que também se anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que se trata de fixar preços e tipologias
decorrentes do Regulamento; Borges Machado, para dizer que estas casas foram construídas com verbas do município e seria desejável que as mesmas entrassem no mercado de
arrendamento a custos controlados dirigidas para as famílias que não têm possibilidades de
as adquirir no mercado imobiliário; Armando Mourão, para referir que se abre a possibilidade dos jovens casais poderem legitimamente adquirir habitação própria e como se trata
de um concurso público, se não houver concorrentes para as ocupar outro destino lhes será
dado; Miguel Calheiros, para referir que os preços das habitações são reduzidos, pelo que
será fomentada a fixação de jovens com baixos rendimentos no concelho que, legitimamente, pretendem adquirir habitação própria; Presidente da Câmara, para esclarecer que, para
além da venda de habitações ainda existe a renda apoiada que abrange mais de vinte famílias
e o arrendamento social, fazendo com que se satisfaça um leque mais abrangente de pessoas carenciadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor e doze votos
contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TREZE - Atribuição de Habitação Social em Regime de Arrendamento
Apoiado – Proposta de constituição de bolsa de habitações e aprovação de aviso de
abertura – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No quadro das ações e planos já definidos para o concelho, nomeadamente as Grandes
Opções do Plano 2012 -2015 e atividades mais relevantes, o Município de Vila Pouca de
Aguiar dá uma atenção especial às questões ligadas com a revitalização económica e social
do território tendo em conta o desenvolvimento sustentável, potenciando os recursos naturais e patrimoniais em fatores competitivos promotores de um desenvolvimento equilibrado e equitativo. --------------------------------------------------------------------------------------------A gestão autárquica da habitação social suscita questões de diversa índole a que importa
responder. --------------------------------------------------------------------------------------------------De facto, o recente crescimento do parque habitacional autárquico implica a necessidade de
elaborar um novo corpo normativo. -------------------------------------------------------------------Valorizar e dignificar a qualidade de vida da população passa também por medidas de apoio
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no âmbito da habitação. É essencial, na construção de uma sociedade mais justa e equitativa, providenciar habitação para aqueles que não reúnam condições para aceder ao mercado
privado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Com base nestes pressupostos, e estando o direito à habitação constitucionalmente consagrado, o Município tem vindo a intervir nesta área que destaca como um vetor essencial no
quadro da intervenção social. ---------------------------------------------------------------------------Trata-se assim de assegurar o direito fundamental à habitação, constitucional e legalmente
consagrado, limitando a intervenção do Município de Vila Pouca de Aguiar às situações de
necessidade social, por serem estas as que verdadeiramente justificam o apoio e proteção.
As políticas sociais de habitação são compostas por medidas de apoio que visam a valorização da qualidade de vida da população. ---------------------------------------------------------------A atribuição de um fogo social 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. Constitui, sim a garantia do acesso a uma habitação relativamente à população mais carenciada ou aos agregados familiares em risco de exclusão social.
Nos termos conjugados das alíneas h) e i) do número 2 do Artigo 23° do anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, os municípios detêm atribuições no âmbito da ação social e
habitação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Prevê a alínea i) do artigo 25° do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que cabe à
Assembleia Municipal autorizar a Câmara Municipal a adquiri, alienar e onerar bens imóveis
de valor superior a 1000 vezes a RMMG e fixar as respetivas condições gerais. ---------------Em face do exposto, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal,
que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 13 de agosto, no sentido de
ser solicitada à Assembleia Municipal que aprove a constituição da bolsa de habitações a
serem atribuídas em regime de arrendamento, nos termos previstos no regulamento para
atribuição de habitações municipais em regime de arrendamento apoiado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que a atribuição será feita com base em
critérios estabelecidos pelo IRHU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CARTORZE - Regulamento Geral de Estacionamento na Via Pública das
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada do Município de Vila Pouca de
Aguiar – Proposta de Alteração – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 23.° do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, os Municípios dispõem de atribuições no domínio do ordenamento do território,
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em especial na regulação do trânsito e estacionamento nas áreas sob a sua jurisdição; -------- O sistema de estacionamento de duração limitada é fator determinante para prosseguir
aquelas atribuições e promover a mobilidade e acessibilidade sustentável de pessoas e bens
no centro de Vila Pouca de Aguiar; --------------------------------------------------------------------- Nos termos do disposto na alínea rr), do n.º 1 do artigo 33.° do diploma citado compete á
Câmara Municipal deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais
lugares públicos; -------------------------------------------------------------------------------------------- O regulamento geral de estacionamento na via pública das zonas de estacionamento de
duração limitada de Vila Pouca de Aguiar remete para o regime de cobrança das coimas no
que se refere ao estacionamento em lugar tarifado, sem o respetivo título. ---------------------- O executivo de Vila Pouca de Aguiar propõe que, numa primeira abordagem, seja adotada
uma solução menos penalizadora do que as coimas previstas no Código da Estrada, atenuando deste modo o valor da coima. -----------------------------------------------------------------Por tudo isso e nos termos do previsto das disposições acima citadas, conjugadas com o
vertido 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 elaborada a presente proposta do Senhor Vereador, António Vasconcelos, que se anexa, de alteração ao Regulamento, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 10 de setembro de 2015, com vista à sua aprovação pela Assembleia Municipal de
Vila Pouca de Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------Artigo 34°. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coimas e taxas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. As coimas e taxas a aplicar pelo não cumprimento do presente regulamento são aquelas derivarem do
legalmente previsto para o caso. -----------------------------------------------------------------------------------------------2. Caso o infrator proceda ao pagamento voluntário, no prazo de 2 dias úteis contados da data da infração,
não há lugar à instauração do procedimento contraordenacional. ------------------------------------------------------3. No caso previsto no n.º anterior, o infrator beneficia de redução do valor da coima, sendo esta fixada em
€ 10,00 (dez euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para explicar a proposta, nomeadamente, a redução
da multa de 30 euros para 10 euros, caso o infrator pague a multa nom prazo de dois dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor e doze votos
contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUINZE - Graniareias – Granitos e Areias, Lda. – Proposta de emissão de
declaração de interesse público municipal - Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao requerimento para emissão de Declaração de Interesse Público Municipal
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apresentado pela firma e pedreira identificados em epígrafe, é presente uma informação do
Técnico da Divisão de Ambiente e Urbanismo, a qual informa o seguinte: --------------------1. O mesmo é apresentado no sentido de dar cumprimento ao estipulado na alínea a) do
n°4 do artigo 5° do DL n° 165/2014 de 5 de Novembro, no qual é exigido o reconhecimento de interesse público municipal para a exploração da pedreira. ----------------------------2. De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Vila Pouca de Aguiar, os terrenos
onde esta pedreira se situa enquadram-se em Solo Rural, nos Espaços de Silvopastorícia,
bem como na Estrutura Ecológica Municipal, Na Planta de Condicionantes afeta áreas
submetidas a Regime Florestal (Perímetro Florestal da Serra do Alvão) e abrange o Sítio
Alvão/Marão da Rede Natura 2000. -------------------------------------------------------------------3. A área requerida insere-se dentro do polígono definido no PDM de Vila Pouca de Aguiar
como área de exploração consolidada de recursos geológicos designada como UOPG 10. -4. O requerimento contém todos os documentos técnico-administrativos exigidos pelo
Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------5. São cumpridos todos os requisitos para a emissão da requerida Declaração de Interesse
Concelhio para a Pedreira de Rocha Ornamental. ---------------------------------------------------6. A pedreira em questão obteve Declaração de Interesse Concelhio em Reunião de Camara
de 7 de Agosto de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------7. A decisão de emissão de Declaração de Interesse Municipal carece de deliberação superior favorável. ----------------------------------------------------------------------------------------------Dado que nada se apresenta como motivo para obstar a decisão contrária, é presente uma
proposta do Senhor Vereador, Duarte Marques, que se anexa, já aprovada na reunião da
Câmara Municipal de 25 de junho de 2015, de emissão da Declaração de Interesse Público
Municipal pela Assembleia Municipal sob proposta da Camara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para referir que esta empresa já obteve declaração de
interesse concelhio e pretende regular e licenciar a atividade, tendo já sido emitido parecer
favorável pela Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZASSEIS - Pedras Salgadas Hotel, Lda. – Proposta de redução de taxa
de emissão de Autorização de Utilização de Empreendimento Turístico – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com as informações da Técnica Superior Jurista e do Chefe da Divisão de Ambiente e Urbanismo e nos termos do nº 2 do Regulamento de Liquidação e Cobrança de
Taxas Municipais, é presente uma proposta do Senhor Vereador, António Vasconcelos, que
se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 27 de agosto de 2015, no sentido
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da redução de 50% a aplicar na taxa já paga de € 693,35 (seiscentos e noventa e três euros e
trinta e cinco cêntimos), referente à emissão da Autorização de Utilização do Empreendimento Turístico sito na Rua Henrique Maia nº 112, em Pedras Salgadas – Bornes de Aguiar
e cujo requerente é Pedras Salgadas Hotel, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que é de todo o interesse que aquele empreendimento comece e laborar para valorização do tecido socioeconómico do concelho,
dai esta redução. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção do Público: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Henrique Campos, para se referir a uma notícia que dava conta
que a Câmara Municipal de Chaves iria atribuir regalias sociais aos bombeiros voluntários
daquela cidade, questionado se era também intenção do executivo camarário de Vila Pouca
de Aguiar adotar esse procedimento. Perguntou também para quando a conclusão do novo
quartel dos bombeiros, que, de acordo com a última previsão, estaria concluído neste mês
de setembro, não se tendo o mesmo verificado. O mesmo munícipe referiu-se ainda à ampliação de uma obra, que se escusou de identificar, mas disse ser de grande importância
para o concelho, afirmando que se a mesma não for executada até ao mês de dezembro,
fará uma intervenção mais impetuosa sobre a mesma. ------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara, começou por responder que o quartel dos bombeiros está em fase de conclusão, tendo um atraso significativo muito para além do expectável.
Acrescentou que se tivesse acionado as garantias nesta última fase seria mais difícil a sua
conclusão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação à ampliação de uma obra que o munícipe não quis identificar, disse que
a mesma deverá ser pertinente para o concelho, como todas as obras e ampliações em curso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à questão das regalias aos bombeiros, disse que não deixará de ponderar o
assunto, acrescentando que a proteção civil deve ser considerada no âmbito supramunicipal, devendo haver uma ação consertada e não individual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ As intervenções dos Senhores Deputados ficaram gravadas em MP3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E nada mais havendo a tratar, pelas dezassete horas e dez 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. ----------------------------------------------
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O Presidente: ______________________________________.

O Primeiro Secretário: _______________________________.
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