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-------- Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, pelas catorze
horas e trinta minutos, reuniu no Salão de Sessões 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. ------------------------------------ Faltou o Senhor Deputado Municipal, Ilídio Pinto da Fontoura, que apresentou
justificação, tendo sido convocado, nos termos do nº 1 do artigo 58º do Regimento da Assembleia Municipal, o elemento imediatamente a seguir na respetiva lista, Senhora, Maria
Goreti Sousa Pinheiro Teixeira Machado. -------------------------------------------------------------------- Faltou o Senhor Deputado Municipal, Paulo Firmino Rodrigues Pinto, que também
apresentou justificação.-------------------------------------------------------------------------------------------- Faltou ainda o Senhor Deputado Municipal, Norberto Paulo Xavier Pires, tendo
designado para o representar, a Senhora, Ana Paula Silva Lopes, Secretária da Junta de Freguesia de Vreia de Jales, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013, de
12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 30.09.2015 a 18.12.2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 30 de setembro de 2015 – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com trinta e um votos a favor e três abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa propôs um voto de pesar e condolências às Famílias
da Senhora Ana Júlia Serôdio e do Senhor Rogério da Silva Teixeira, recentemente falecidos, Mãe do Senhor Deputado Municipal e Presidente da Junta de Freguesia de Sabroso de
Aguiar, Rui Filipe Alberto Serôdio e Pai da Senhora Deputada Municipal substituta, Ana
Cristina Caeiro Teixeira, respetivamente. ---------------------------------------------------------------------- Igualmente, foi respeitosamente guardado um minuto de silêncio acompanhado
pelo Executivo Municipal e pelo público presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Mesa divulgou uma comunicação relacionada com a homenagem ao Senhor Dr. Carlos Alberto Ferreira de Sousa, que se anexa e se transcreve: -------
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-------- “Conceituado e dedicado médico tendo ocupado o cargo de diretor do Centro de Saúde de Vila Pouca
de Aguiar, foi o primeiro Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar após a realização
das primeiras eleições autárquicas no período pós 25 de Abril, decorria o ano de 1976, tomando posse no
ano de 1977, até ao ano de 1980. Foi Presidente da Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar nos
períodos de 1983/1986 e 1986/1990. ------------------------------------------------------------------------------------------ A sua reconhecida dedicação às causas sociais e humanitárias em Vila Pouca de Aguiar fez despoletar neste insigne cidadão uma grandeza e um espírito altruísta de que muito os aguiarenses se orgulham A
feição humanista que o caracterizava concedia-lhe um grau de elevada excelência nas funções desempenhadas
e no trabalho descomprometido que sempre desenvolveu, pautado pelo respeito e rigor, pela simpatia e pelos
afetos que granjeou e que jamais deverá deixar desvanecer. O relevante trabalho e o legado cultural e social
que nos deixou perpetuarão para sempre na memória de todos os aguiarenses. --------------------------------------------- O concelho de Vila Pouca de Aguiar vai no próximo dia 3 de abril de 2016, homenagear o Doutor
Carlos Sousa com a conceção de um busto em bronze, demonstrando todo o orgulho da comunidade local em
enaltecer a ilustre figura que faz parte da identidade coletiva aguiarense, a quem lhe reconhecem a sua grande dedicação às causas sociais e humanitárias. ----------------------------------------------------------------------------Comissão Organizadora: ------------------------------------------------------------------------------------------------------A homenagem será coordenada pela Comissão Organizadora designada para o efeito: --------------------------- Presidente da Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Dr. Álvaro Redondo Moreira de Sousa.
- Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Prof. António Alberto Pires Aguiar Machado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Líder do Grupo Municipal do Partido Socialista, Dra. Feliciana de Andrade. --------------------------------- Líder do Grupo Municipal do Partido Social Democrata, Dr. Armando José Ferreira Mourão. ----------- Presidente da Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar, Sr. Adelino José Reguengo Machado ---------A Comissão Organizadora será também coadjuvada por técnicos da autarquia, nomeadamente, Dr. Nuno
Azevedo, Arq. Carlos Costa Pinto e Dra. Marilita Fernandes. -----------------------------------------------------Programa provisório: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dia 3 de Abril de 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------11h00 I Celebração de Eucaristia — Igreja Matriz. ------------------------------------------------------------------12h00 I Colocação de Busto — Av. Dr. Carlos Alberto Ferreira de Sousa.-------------------------------------12h15 I Sessão Solene — Auditório Palacete Silva. -------------------------------------------------------------------A cerimónia de homenagem decorrerá a três de abril, dia de aniversário do seu nascimento.
-------- Na sessão solene será feita a apresentação de um livro de homenagem ao Dr. Carlos Sousa, o busto
em bronze será colocado na avenida que já detém o seu nome, designadamente em frente à Biblioteca Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- São destinatários desta iniciativa, todos os cidadãos aguiarenses que pretendam participar nas cerimónias de homenagem, para além de poderem contribuir com a elaboração de conteúdos para a execução do
livro, neste sentido a Comissão Organizadora fez divulgar no Jornal "Noticias de Aguiar" e no Web Site
da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar a forma de participação com os respetivos testemunhos
escritos, obedecendo às seguintes características: -----------------------------------------------------------------------------
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- Testemunhos escritos (máximo de 500 caracteres); ---------------------------------------------------------------------- Rececionadas até ao dia 31 de dezembro de 2015. --------------------------------------------------------------------A serem enviados para: Comissão Organizadora de Homenagem Dr. Carlos Sousa - Assembleia Municipal - Rua Dr. Henrique Botelho - 5450-027 Vila Pouca de Aguiar - Tel. 259 419100. -------------------homenagemcarlossousa@cm-vpaguiar.pt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Socialista, apresentou o seguinte requerimento, que
se anexa e se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Das negociações ocorridas entre o anterior Governo e a concessionária Operscut, no que respeita à
via estruturante para o Concelho de Vila Pouca de Aguiar, denominada A24, resultou uma diminuição
drástica das suas condições de Segurança, nomeadamente: -------------------------------------------------------------- Remoção, da quase totalidade, dos postos SOS ao longo do traçado (Viseu-Chaves-Viseu); ----------------- Remoção, na totalidade, da iluminação em todos os nós de acesso e saída; ---------------------------------------- Remoção total dos painéis de informação de condições atmosféricas adversas; ------------------------------------- Redução dos limpa-neves para metade, passando de 8 para 4; ------------------------------------------------------ Redução do "patrulhamento" de apoio a avarias e acidentes, passando de 2 equipas para 1 equipa. -------------- Por requerimento dirigido à Câmara Municipal, datado de 19 de Novembro de 2015, os vereadores
eleitos pelo Partido Socialista solicitaram uma tomada de posição urgente, junto do Governo, no sentido
deste renegociar com a concessionária o contrato de concessão por forma a que fossem repostas as condições de
segurança iniciais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Essa renegociação inexistiu e a A24 ficou sem as condições de segurança supra referidas. --------------------- Sendo a A24 uma das vias com as portagens mais caras do País é incompreensível que se reduzam
dessa forma as suas condições de segurança, em prejuízo dos utentes/ pagadores. ----------------------------------------- É no seu trajeto pelo nosso concelho que mais se irão repercutir as consequências, já previsíveis, da
remoção das condições de segurança atrás referidas. ------------------------------------------------------------------------------ A A24 passa no nosso concelho por zona de montanha e a remoção dos postos SOS, da iluminação, dos painéis de informação, do patrulhamento e, essencialmente, da redução dos limpa neves vai trazer
fortes condicionantes à utilização da mesma, principalmente, no inverno e/ou à sua utilização sem garantias de segurança para os seus utentes, com consequências cujas proporções podem ser graves. ----------------------------- O Partido Socialista não obteve nenhum feedback sobre a atuação da Câmara Municipal a este
respeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como tal, requer-se ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal que faculte ao Grupo Municipal do Partido Socialista informação escrita onde descreva as ações tomadas pela Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar no âmbito deste assunto”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervenções: Jorge Barroso, para manifestar a sua preocupação com as condições de se-

gurança na A24 e apoiando as exigências constates no requerimento, principalmente no que
diz respeito à redução da iluminação nos nós de acesso e à eliminação dos postos SOS,
uma vez que se trata de uma autoestrada de montanha, muito perigosa e com pontos de
conflito muito acentuados nos nós rodoviários de acesso e de saída. Mais disse que esta
situação não pode ser vista só em termos economicistas, pelo que seria desejável que se
optasse por uma solução intermédia com uma redução para metade em termos de luminosidade; Presidente da Câmara Municipal, para esclarecer as ações desenvolvidas pela Câmara Municipal relativamente às condições de segurança na A24 e em relação às taxas das
portagens que considera elevadas. Ainda sobre os nós de acesso e saída, disse ter a garantia
do Senhor Secretário de Estado de que se manteria a iluminação dos nós de acesso, o
mesmo não acontecendo com as ligações de saída. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Socialista, apresentou o seguinte requerimento, que
se anexa e se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 26 de Setembro do ano de 2014, foi requerido
ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara, que facultasse ao grupo Municipal do Partido Socialista a Lista
nominativa das entidades concelhias que receberam subsídios/donativos da EHATB, bem como a respetiva
quantia e data de atribuição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tal informação não foi ainda prestada, apesar do Sr. Presidente da Câmara ter assumido em Assembleias posteriores que faria chegar essa informação. -------------------------------------------------------------------------- Sucede que, a empresa "Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso" (EHATB),
participada pelo Município de Vila Pouca de Aguiar na percentagem de 16,67%, continua a distribuir
subsídios/donativos de valor significativo pelos diversos Concelhos, seja mediante a outorga de contratosprograma, seja diretamente, desconhecendo-se, todavia, a totalidade dos montantes e respetivos beneficiários.
-------- Tendo em conta que nos relatórios de execução orçamental da EHATB para o ano de 2015 o
montante dos donativos não vem descrito com suficiente detalhe donde se extraia essa informação, o Grupo
Municipal do Partido Socialista pretende que a mesma seja prestada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Assim requer-se ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara, que faculte ao Grupo Municipal do Partido
Socialista os seguintes elementos: --------------------------------------------------------------------------------------------- Lista nominativa das entidades concelhias que receberam subsídios/donativos da EHATB, nos anos de
2014 e 2015, bem como a respetiva quantia e data de atribuição. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara Municipal, para dizer que as contas da EHATB devem ser solicitadas ao conselho de administração dessa empresa; Feliciana de Andrade, para
relembrar que o Senhor Presidente da Câmara já tinha dito numa sessão anterior que facultaria pessoalmente esses elementos, dizendo ainda que já os requereu à EHATB que reme-
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teu essa informação para a Câmara Municipal; Presidente da Câmara, para retomar a sua
intervenção e para informar que o Município de Vila Pouca de Aguiar foi o que recebeu
mais donativos, num total de 235 mil euros, repartidos pela Câmara Municipal, pelas Juntas
de Freguesia e pelos Agrupamentos de Escuteiros de Vila Pouca de Aguiar e Pedras Salgadas. Mais disse que fará chegar essas informações por escrito e em tempo oportuno. ---------------- O Senhor Presidente da Mesa informou que os requerimentos seriam reencaminhados para a Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda neste período, interveio o Senhor Deputado Armando Mourão, para se congratular com o 8º lugar alcançado por este Município no ranking de transparência municipal em itens como, disponibilidade de informação, transparência económica e financeira,
prestação de contas, contratos celebrados, entre outras; José Matias, para também manifestar o seu contentamento com a posição alcançada, contribuindo assim para a boa imagem
do Município, pugnando para que futuramente, todo o tipo de informação seja abrangido
por este estudo; Presidente da Câmara, para agradecer os elogios proferidos, dizendo que
os resultados obtidos devem ser partilhados com o executivo, com a oposição e com todos
os munícipes, acrescentando que o objetivo é fazer sempre mais e melhor no futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 solicitar esclarecimentos relativamente à receção provisória da requalificação do percurso Zimão – Serra da Falperra – Fase 2, querendo saber
qual o valor total da obra e qual foi a comparticipação do estado e do município. O mesmo
deputado referiu-se ainda à requalificação do Campo da Portelinha, em Pedras Salgadas que
inicialmente foi objeto de uma comparticipação do Município no valor de 400 mil euros,
tendo alertado em tempo oportuno para a possibilidade de candidatar a obra a fundos comunitários, o que se veio a verificar, constatando-se agora que o valor da adjudicação diminuiu para 314 220,00 €. Quis também saber qual o valor total da obra e qual foi a comparticipação do estado e do município. ------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara, começou por responder que em relação à requalificação do percurso Zimão – Serra da Falperra – Fase 2, os dados solicitados já foram enviados, no entanto, dispôs-se a verificar os elementos fornecidos e, se necessário, a prestar
esclarecimentos suplementares. Quanto à requalificação do Campo da Portelinha, respondeu que aquando do lançamento da empreitada não havia enquadramento para qualquer
candidatura a fundos comunitários. A intenção foi sempre fazer uma candidatura em vários
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eixos, o que se veio a verificar. Quanto ao valor de 400 mil euros, esclareceu que se trata de
um valor máximo de referência e não quer dizer que se gaste a totalidade da verba, até porque, em termos de candidatura, não se podem cabimentar valores abaixo do custo previsível da obra, realçando a paciência da direção do Juventude de Pedras Salgadas que sempre
aguardou pela melhor oportunidade para a formulação da candidatura. Disse que não sabia,
em rigor, quais os valores da comparticipação, suspeitando que o mesmo seja de 200 mil
euros de fundos comunitários, no entanto, enviaria na próxima semana os valores concretos; Jorge Barroso, para referir que, à semelhança de outros clubes desportivos do Distrito
de Vila Real em que as respetivas autarquias fizeram investimentos sem qualquer polémica,
também a Autarquia de Vila Pouca de Aguiar fez este importante investimento só que, lamentavelmente, com a polémica lançada pelo Partido Socialista local; Feliciana de Andrade,
para dizer que o seu Grupo Municipal apenas alertou para o facto de haver outros municípios a candidatar esses investimentos a fundos comunitários, podendo essa poupança ser
canalizada para outros investimentos com idêntica importância. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS – EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e
Barroso, EIM, SA. – Relatórios de execução orçamental do 1º e 2º trimestres de 2015
– Apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, deu conhecimento a toda o plenário dos
relatórios de execução orçamental dos 1º e 2º trimestres da empresa, EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA., que se anexa, nos termos das disposições legais aplicáveis à atividade empresarial local, alínea e) do n.º 1 do artigo 42° da Lei
50/20112, de 31 de agosto). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 - Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estipula o n° 1 do artigo 45° da Lei n° 73/2013, de 3 de setembro que, o órgão executivo
apresenta ao órgão deliberativo, até 31 de outubro de cada ano, a proposta de orçamento
municipal para o ano económico seguinte. -----------------------------------------------------------Cumprida a formalidade exigida no número anterior pela Câmara Municipal na sua reunião
ordinária do dia 22 de outubro de 2015. --------------------------------------------------------------A proposta de orçamento para o ano de 2016, então apresentada, contemplava a possibilidade de ser alvo de alterações até à apreciação pelo órgão deliberativo, a serem aprovadas
pelo órgão executivo, atendendo a diversos fatores. ------------------------------------------------Verificando-se a necessidade da inscrição do projeto "Apoio à dinâmica jovem", passível de
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candidatura a apoio financeiro, no âmbito da ação social, componente jovem, bem como o
reajustamento plurianual do investimento com o projeto "Pesquisa e captação de águas
minerais do Cardal'; ---------------------------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 10 de dezembro de 2015, no sentido de ser
aprovada a proposta de orçamento municipal para o ano de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara para apresentar o documento, dizendo que se trata de
linhas orientadoras que encaram a comunidade como um todo, com uma dinâmica e um
desenvolvimento harmonioso resultante de contactos com os Presidentes das Juntas de
Freguesia e com outros agentes da comunidade, com sentido de seriedade e racionalidade.
Frisou ainda que estes documentos têm por objetivo a diminuição da dívida e do pessoal,
do prazo de pagamento a fornecedores e empréstimos. Realçou ainda a forte aposta em
áreas como a agricultura, o comércio, a juventude e a terceira idade; José Matias, para salientar que os orçamentos começam a ser mais realistas e menos empolados, aproximando-se
mais da execução orçamental. Disse ainda que a arrecadação de impostos diretos e indiretos
rondam os três milhões de euros e que poderia haver uma diminuição na carga fiscal sobre
as empresas e as famílias e, apesar dos municípios estarem agrupados em comunidades urbanas, existe sempre competitividade entre eles, sendo que as empresas e as pessoas vão
para onde ofereçam melhores condições, incluindo fiscais. Referiu-se ainda aos valores atribuídos a outras rubricas e a algumas assimetrias entre elas com dotações muito baixas e
outras com valores muito empolados; Miguel Calheiros, para sublinhar o diálogo existente
com os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia e outras entidades na elaboração do
orçamento. Mais referiu que os municípios não têm meios financeiros que permitam reduzir impostos e taxas, sobretudo os que são a sua principal fonte de financiamento. Realçou
ainda a diminuição nos prazos de pagamento, a redução da dívida e a taxa de execução que
se aproxima dos 70%. Finalmente, recordou que havia a intenção de baixar a taxa de IRC
que permitiria a fixação de empresas, mas o atual governo não irá avançar com essa reforma, o que muito penalizará os municípios do interior do país; Philippe Ferreira, para se
congratular com a inclusão da rubrica “Apoio à Dinâmica Jovem”, que consiste na aprovação de três projetos que pretendem potenciar a cidadania e valorizar as opiniões dos jovens
e as suas ideias e perspetivas para o futuro, assumindo assim uma posição ativa nas diversas
políticas do concelho; Presidente da Câmara, para esclarecer que há determinadas áreas que
não são da responsabilidade direta da Câmara Municipal, como são os casos da saúde e da
ação social, mas não é por esse motivo que o município se demite das suas responsabilidades, realçando a proximidade e uma posição muito ativa em relação aos apoios sociais e a
celebração de protocolos e acordos com diversas entidades na área da saúde. Destacou ainda a política de proximidade aos agricultores, com apoio à sanidade animal e à avaliação dos
solos. Realçou também o orçamento participativo dos jovens do concelho, que vai gerar
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uma dinâmica muito significativa na vivência da comunidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovadas por maioria, com vinte e três votos a favor, duas abstenções e nove votos contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Mapas de Pessoal para 2016 - Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A dinâmica das comunidades locais, bem como das sociedades, numa perspetiva mais
abrangente, são os motores impulsionadores das organizações públicas e privadas na procura de soluções racionais, através da aplicação dos mais interessantes instrumentos legais de
gestão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Um desses instrumentos é o Mapa de Pessoal, que obriga a uma gestão criteriosa dos recursos humanos disponíveis, com vista à satisfação das necessidades das comunidades, nas
quais essas organizações se inserem e para quem trabalham. --------------------------------------Com a entrada em vigor da Estrutura dos Serviços do Município de Vila Pouca de Aguiar,
aprovada pela Assembleia Municipal em sua sessão ordinária de 30 de setembro de 2015,
sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião ordinária de 10 de setembro de
2015, toma-se necessário adaptar o mapa de pessoal à nova realidade dos serviços municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, é presente uma proposta do Senhor Vereador, António Vasconcelos, já
aprovada na reunião da Câmara Municipal de 26 de novembro de 2015, que se anexa, no
sentido de se proceder à alteração ao mapa de pessoal do município para o ano de 2016,
aprovado em reunião da Câmara Municipal de 22 de outubro de 2015, dos trabalhadores
com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que este documento vem dar seguimento
aos procedimentos legais que resultam da internalização da VitAguiar, estando prevista a
extinção de uma chefia de divisão e a criação de uma chefia intermédia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovados, com vinte e dois votos a favor e doze abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO – Patrício, Moreira, Valente & Associados, SROC – Proposta de
nomeação de Auditor Externo do Município – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Refere o artigo 76º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, (Lei das Finanças Locais) que a
apreciação dos documentos de prestação de contas individuais e consolidadas das autarquias locais, são apreciados pelos seus órgãos deliberativos, reunidos em sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte àquele a que respeitam. ----------------------------------Refere ainda que os documentos de prestação de contas das autarquias locais, que sejam
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obrigadas, nos termos da lei, à adoção de contabilidade patrimonial, são remetidos ao órgão
deliberativo para apreciação juntamente com a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas apresentados pelo revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Por sua vez o artigo 77º da citada Lei, enumera as obrigações do auditor externo, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Proceder anualmente à revisão legal das contas: ----------------------------------------------------------------------a) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de suporte; -------b) Participar aos órgãos municipais competentes as irregularidades, bem como os factos que considere reveladores de graves dificuldades na prossecução do plano plurianual de investimentos do município; ----------------c) Proceder à verificação dos valores patrimoniais do município, ou por ele recebidos em garantia, depósito ou
outro título; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Remeter semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade informação sobre a respetiva situação económica e financeira; ----------------------------------------------------------------------------------------------e) Emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas do exercício, nomeadamente sobre a execução
orçamental, o balanço e a demonstração de resultados individuais e consolidados e anexos às demonstrações
financeiras exigidas por lei ou determinados pela assembleia municipal. ---------------------------------------------2 - Pronunciar-se sobre quaisquer outras situações determinadas por lei, designadamente sobre os planos de
recuperação financeira, antes da sua aprovação nos termos da lei. -----------------------------------------------------Pelo disposto no nº do artigo 77º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, a nomeação do auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, compete ao órgão deliberativo,
sob proposta do órgão executivo, de entre revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas. ------------------------------------------------------------------------------Em face do exposto, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal,
já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 10 de dezembro de 2015, que se anexa, no
sentido de ser nomeada a empresa PATRÍCIO, MOREIRA, VALENTE & ASSOCIADOS - SROC, como auditor externo das contas do Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara, para dizer que este procedimento resulta da legislação
em vigor e não existe nenhuma empresa no Alto Tâmega que preste este serviço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM,
SA - Proposta de celebração de contrato-programa – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- A EHATB, EIM, SA, é uma empresa local de promoção do desenvolvimento local e regional, constituída por iniciativa dos municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de
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Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, regida pela Lei 50/2012, de 31 de Agosto, na sua
redação atualizada, à qual cumpre, por delegação daqueles municípios, o fomento do desenvolvimento regional e local através do aproveitamento, em benefício dos respetivos territórios e populações, dos variados recursos endógenos neles existentes; -------------------- A "EHATB, EIM, SA" reveste a natureza de uma empresa local intermunicipal, de acordo
com o n° 4, do artigo 19° da Lei 50/2012, sob a influência conjunta daquelas entidades
públicas participantes. Os referidos municípios são os únicos titulares do capital social da
EHATB, EIM, SA, por eles repartido de forma igualitária; ----------------------------------------- O objeto da EHATB, EIM, SA, corporizado no artigo 2° dos seus estatutos, consiste no
desenvolvimento das seguintes atividades: promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana; renovação e reabilitação urbanas e gestão do património edificado; promoção e gestão de imóveis de habitação social; produção de energia
elétrica; promoção do desenvolvimento urbano e rural no âmbito intermunicipal. A sociedade pode ainda exercer, excecionalmente, a atividade de promoção do desenvolvimento
urbano e rural de âmbito municipal, nas condições previstas na Lei sobre o regime jurídico
da atividade empresarial local. A sociedade poderá também, desde que para o efeito esteja
habilitada, exercer outras atividades para além daquelas que constituem o seu objeto principal, quando consideradas acessórias ou complementares; ----------------------------------- A gestão da EHATB, EIM, SA, procurando assegurar a sua viabilidade económica e o
equilíbrio financeiro, articula-se com os objetivos prosseguidos pelos municípios acionistas,
tendo em conta as orientações estratégicas por eles aprovadas e revistas oportunamente, e,
no escopo das atividades previstas no seu objeto social, visa a promoção do desenvolvimento económico, a eliminação das assimetrias e o reforço da coesão económico e social
da sua área territorial de atuação; ------------------------------------------------------------------------ A atividade de produção de energia elétrica com origem nos recursos renováveis da região
pela EHATB, EIM, SA, apresenta normalmente resultados globais positivos, sendo parte
deles alocados à sustentação das atividades menos rentáveis ligadas à promoção do desenvolvimento local e regional, mediante a celebração pelos Municípios acionistas dos correspondentes contratos-programa; ------------------------------------------------------------------------- A alocação desses excedentes dispensa a atribuição pelos municípios acionistas, com contrapartida das obrigações por ela assumidas, de subsídios à exploração, e a especificação dos
respetivos montantes nos contratos-programa, obrigatória apenas nas situações previstas na
Lei 50/2012 (Resultado líquido antes de impostos se apresentar negativo e desenvolvimento de políticas de preços das quais decorram receitas operacionais inferiores aos custos anuais, art.ºs 40, nº 2, e 50°, n° 2, respetivamente); -------------------------------------------------- Dispõe o artigo 50° da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, que aprovou o regime jurídico da
atividade empresarial local e das participações locais, que as entidades públicas participantes
devem celebrar contratos-programa com as respetivas empresas locais de promoção de
desenvolvimento local e regional, com o conteúdo previsto nos nºs 1 e 2 desta disposição, e
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ainda, por força desta última norma, nos nºs 2 a 4 do art.° 47°, da mesma Lei; ---------------- Estabelece, por outro lado, o n° 5, deste artigo 47° que os contratos-programa são aprovados pelo órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, das entidades públicas
participantes; ------------------------------------------------------------------------------------------------ O contrato-programa não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, uma
vez que o seu valor não ultrapassa os limites previsto no artigo 145° da Lei 66-B/2012, de
31 de Dezembro que aprovou o Orçamento do Estado para 2013, devendo, no entanto, ser
comunicada, neste caso, a sua celebração àquele Tribunal e ainda à Inspeção-geral de Finanças, conforme resulta do n° 7 daquele artigo 47º; --------------------------------------------- Com esta proposta pretende-se dar cumprimento ao disposto no mencionado artigo 50º
dotando a empresa do instrumento contratual necessário à prossecução do seu objeto social; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Contrato-programa reflete as orientações estratégicas da empresa, tendo o seu conteúdo sido previamente acertado e aprovado pelos órgãos sociais da empresa, e será considerado no plano de atividades e o orçamento da empresa. As ações previstas no presente contrato-programa visam desenvolver a economia local e regional, melhorar a qualidade de vida
dos munícipes e potenciar os fatores de atratividade do Município e do Alto Tâmega; ------- Estão preenchidas as condições para a aprovação do contrato-programa a ser celebrado
com a referida empresa EHATB-Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA referente ao ano 2016. -----------------------------------------------------------------Tendo em conta a fundamentação de facto e de direito acima enunciados e nos termos do
previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 25.°, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e do
artigo 50º da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, é presente uma proposta do Senhor Presidente
da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser submetida à apreciação da Câmara
Municipal, tendo em vista autorizar: -------------------------------------------------------------------a) A aprovação do contrato-programa a celebrar com a empresa EHATB - Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA, anexado à proposta; -----------------b) Sendo aprovada, a submissão, ao abrigo da alínea referida Lei 75/2013, para aprovação
da Assembleia Municipal do contrato-programa, anexo à proposta, para os fins previstos no
n° 5, do artigo 47º, e no artigo 50°, ambos da Lei 50/2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que este contrato-programa contempla
valores análogos ao ano anterior que são distribuídos pelos eventos realizados no concelho
e que já são habituais com a novidade da realização do concurso hípico de Pedras, em maio,
que também está contemplado neste contrato-programa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e dois votos a favor e doze abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - INOVAGUIAR – Desenvolvimento, Desporto e Cultura, S.A. –
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Proposta de não realização de obras – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, no âmbito das suas competências e atribuições e no cumprimento dos objetivos enquadrados pelo plano plurianual de atividades para
o concelho de Vila Pouca de Aguiar, investiu na criação, desenvolvimento e exploração de
áreas de desenvolvimento urbano nomeadamente, de infraestruturas desportivas, culturais e
de lazer no concelho de Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------------------- Nesta conformidade foi constituída a sociedade comercial INOVAGUIARDesenvolvimento Desporto e Cultura, S.A., de capitais minoritariamente públicos e sem
influência dominante do Município para a conceção, implementação, desenvolvimento,
construção, instalação, equipamento, conservação e manutenção de vários equipamentos
desportivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Encontram-se atualmente em utilização do público do concelho o Pavilhão Desportivo de
Pedras Salgadas e o Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar. ---------------------------Todavia, outros equipamentos estavam previstos, mas até à data não foram executados,
designadamente o pavilhão Multiusos de Vila Pouca de Aguiar, o Polidesportivo Coberto
de Campo de Jales e o Polidesportivo Coberto de Telões. -----------------------------------------Porém, os documentos que serviram de base ao procedimento concursal que selecionou o
parceiro privado previam a possibilidade da não execução de todas as obras acima mencionadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nestes termos, entende o presente executivo que a realização das mencionadas obras, pese
embora a sua importância para as respetivas populações, na atual conjuntura, não se revela
de valor capital para aquelas, de modo a justificar a sua realização mediante parceria público-privada. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por conseguinte, atendendo ao período de crise económica que ainda se atravessa, o que
impõe ao setor público, e em particular às autarquias locais, a canalização dos recursos para
as áreas da sociedade com maior valia social, tais equipamentos não possuem o relevante
interesse municipal que esteve subjacente à sua inclusão no objeto social da empresa Inovaguiar na data da sua constituição. -----------------------------------------------------------------------Por tudo isso e no exercício da competência prevista na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.°
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da
Câmara Municipal, aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de outubro de 2015,
que se anexa, no sentido de ser deliberado o não interesse na realização das restantes obras
que integram o objeto social da empresa INOVAGUIAR - Desenvolvimento Desporto e
Cultura, S.A., propondo a alteração estatuária, excluindo as mencionadas obras do respetivo
objeto social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara Municipal, para dizer que o município não considera
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de importante relevância para o interesse municipal a construção do pavilhão multiusos e
dos polidesportivos de Telões e Campo de Jales, que faziam parte integrante da parceria
contratualizada, dada a conjuntura económica que o país atravessa, pelo que propõe a sua
não execução; Alfredo Felícia, para se congratular com a proposta apresentada, pois sempre
se manifestou contra esta parceria-público privada que, no seu entender, iria onerar os cofres do município com consequências prejudiciais para as gerações seguintes. Considera que
as obras previstas na referida parceria são importantes e devem ser executadas, num outro
modelo e quando houver disponibilidade financeira para tal; Celestiano da Fonte, para dizer
que, apesar do seu Grupo Municipal votar favoravelmente esta proposta, considera que os
polidesportivos de Telões e Campo de Jales devem ser construídos, mediante a disponibilidade financeira da autarquia. Disse ainda que o polidesportivo existente em Campo de Jales
foi, em tempos, entregue à Associação Desportiva e Cultura de Campo de Jales e com o
decorrer do tempo aquela associação deixou de fazer a manutenção, deixando aquele espaço ao abandono e nem a Câmara Municipal nem a Junta de Freguesia se interessaram mais
pelo funcionamento daquele equipamento; Presidente da Câmara, para dizer que se trata de
uma questão de prioridade onde a relação custo/benefício tem que ser bem ponderada. Em
relação ao pavilhão multiusos poderá abrir-se uma possibilidade de candidatura a fundos
comunitários no âmbito das Unidades Operativas de Ordenamento Geral, se tiver uma
comparticipação significativa. Quanto ao polidesportivo de Campo de Jales, afirmou que
não teve manutenção porque havia a intenção de construir um novo equipamento. Assim e
com esta nova realidade, a intenção é recuperar o polidesportivo existente, a curto prazo,
havendo já uma candidatura aprovada para esse efeito; Dores Rodrigues, para questionar o
polidesportivo de Telões, em que havia a promessa do mesmo ser recuperado, conforme
está clausulado no protocolo com a empresa Parmontes e que nunca foi cumprido; Presidente da Câmara, para esclarecer que o protocolo foi celebrado com a Junta de Freguesia
de Telões e a Câmara Municipal é apenas mediadora no processo. Acrescentou que já teve
várias reuniões com o Senhor Presidente da Junta e com representantes daquela empresa
relativamente à troca e ocupação de terrenos previstos no protocolo assinado e se não obtiver uma resposta conclusiva terão que ser acionados os meios legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Explorações pecuárias em funcionamento no Concelho de Vila
Pouca de Aguiar – Proposta de emissão de declarações de interesse municipal Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de Novembro, institui um regime extraordinário e transitório, visando a possibilidade de regularização de unidades produtivas [das explorações pecuárias, das explorações de pedreiras e das explorações onde se realizam operações de ges-
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tão de resíduos, autonomamente ou integradas em estabelecimentos industriais das unidades produtivas] que não dispõem de título de exploração ou de exercício válido face às
condições atuais da atividade, bem como daqueles estabelecimentos ou explorações que,
dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão impossibilitados de proceder
à sua alteração ou ampliação, também por força de condicionantes atinentes ao ordenamento do território supervenientes à sua instalação, o que inviabiliza a possibilidade de melhoria
do seu desempenho ambiental e coarta a concretização de projetos de investimento e de
criação de emprego. ---------------------------------------------------------------------------------------No âmbito deste diploma, os pedidos de regularização devem ser apresentados, no prazo
de um ano a contar da data da sua entrada em vigor, à entidade coordenadora ou licenciadora definida nos termos dos regimes legais sectoriais aplicáveis [no caso que aqui importa,
relativamente às explorações pecuárias, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte- DRAPN com todos os elementos instrutórios, que no caso de desconformidade da localização com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, servidão
administrativa ou restrição de utilidade pública, deve acrescer a Deliberação fundamentada
de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do estabelecimento ou
instalação, emitida pela assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal. -----------Encontrando-se qualquer processo devidamente instruído, o grupo de trabalho, coordenado pela entidade tutelar, emitirá deliberação favorável, favorável condicionada ou desfavorável que, a ser assim, estabelecerá um prazo adequado, até um ano, para que o requerente
encerre o estabelecimento ou cesse a atividade, bem como para definir as condições técnicas que devem ser asseguradas até ao efetivo encerramento ou cessação da atividade, devendo nesse período ser efetuado acompanhamento que verifique o cumprimento do estabelecido. ------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando as caraterísticas do concelho de Vila Pouca de Aguiar, das quais a agricultura
a par da pecuária, assumem grande expressividade, sendo inquestionável a sua importância
na vitalidade do mundo rural, na manutenção da biodiversidade e preservação da paisagem
rural, na sobrevivência dos agregados familiares e no contributo para contrariar o fenómeno que se enfrenta nas regiões de baixa densidade, isto é, para a sustentabilidade do mundo
rural e para o equilíbrio ambiental, económico e social do território, que o executivo municipal defende na sua linha de orientação estratégica-política para o desenvolvimento do
concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------E verificando-se a presente oportunidade criada pelo Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de
Novembro, e que, nos termos da sua alínea a), do n.2, do Artigo 5º, é necessária a declaração de interesse municipal, emitida pela assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, para que as explorações pecuárias em funcionamento, que não se encontram em
situação de legalidade, possam usar da prorrogativa permitida; tendo presente que deram
entrada nos serviços municipais oitocentos e cinquenta pedidos com vista à emissão da
referida declaração com o propósito de obtenção da legalização das explorações, tornando
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impraticável a digitalização/fotocópia dos mesmos. ------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Duarte Marques, que se anexa, já
aprovada na reunião da Câmara Municipal de 10 de dezembro de 2015, no sentido da Assembleia Municipal deliberar sobre a emissão da referida declaração, não como um documento que se baste para o licenciamento da exploração, o que aliás não iria ao encontro
deste quadro legal aberto, mas como um documento que se alicerça na linha de orientação
estratégica-política de desenvolvimento económico e social do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara Municipal, para dizer que se trata de uma oportunidade de licenciamento destas pequenas explorações agrícolas, contando com o parecer favorável desta autarquia. Além do Município, outras entidades também terão de se pronunciar,
como é o caso das Juntas de Freguesia, entre outras; Licínio Costa, para considerar este, um
gesto muito importante por parte do Município e uma oportunidade para os agricultores
poderem regularizar as suas explorações com imensas vantagens, como o acesso às medidas
do PDR 20/20 e implementação de projetos no próximo ano, criando e mantendo postos
de trabalho. Sem este licenciamento os agricultores sentir-se-iam impossibilitados de se
candidatar a verbas de apoio e teriam que devolver o dinheiro já recebido. Disse ainda, tratar-se de uma primeira fase de um longo processo mas que muito vai beneficiar as explorações agrícolas do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Áreas de Reabilitação Urbana do Concelho de Vila Pouca de
Aguiar - Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando, ---------------------------------------------------------------------------------------------O concelho de Vila Pouca de Aguiar tem sido alvo de várias intervenções, no sentido da
qualificação e revitalização urbana, programadas para dar resposta a várias problemáticas e
colmatar deficiências existentes; ------------------------------------------------------------------------Apesar dos investimentos realizados nas zonas, numa perspetiva de reabilitação urbanística
quer do edificado, quer das infraestruturas e equipamentos, o Concelho continua a debaterse com sintomas de degradação ao nível do espaço urbano e da insuficiência de espaços
verdes e de lazer, acompanhado do abandono e progressivo envelhecimento populacional
traduzindo-se na perda de dinâmica populacional, económica e social; -------------------------Tendo em conta este cenário, a autarquia pretende dar início a um processo de resposta
integrada e coordenada de reabilitação e revitalização das suas zonas urbanas, assumindo
que a reabilitação urbana constitui um dos três pilares temáticos, nos quais assenta a visão
proposta para a Estratégia Nacional para a Habitação; ---------------------------------------------Pretende-se assim concretizar no terreno os objetivos da política urbana nacional e munici-
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pal, assim como estimular o investimento e o envolvimento de outros atores, públicos e
privados, em projetos de reabilitação urbana e de revitalização, que têm como objetivo específico a melhoria do ambiente urbano através da revitalização da respetiva área de intervenção, o que se deverá conseguir por via da reabilitação física do edificado e do espaço
público envolvente, e da qualificação ambiental e urbanística das suas áreas urbanas; ----Face ao exposto, tenho a honra de propor ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 13.° do
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 32/2012, de 14
de agosto, que a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar delibere: --------------------------Assim, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Rita Dias, já aprovada na reunião
da Câmara Municipal de 10 de dezembro de 2015, no sentido de ser aprovada a delimitação
das áreas de reabilitação urbana do Concelho de Vila Pouca de Aguiar, cujas propostas se
anexam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que esta proposta visa a criação de condições atrativas para a reabilitação do espaço rural. A legislação trás algumas vantagens, nomeadamente no que concerne a impostos. Disse ainda que foram ouvidos todos os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia e todos eles criaram nas respetivas freguesias áreas
de reabilitação urbana em todos os núcleos históricos das aldeias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ - Venda de habitações municipais a jovens – Proposta de integração
de habitações sobrantes na bolsa de habitações a serem atribuídas em regime de
arrendamento apoiado – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do Regulamento para venda de habitações municipais a jovens, através de concurso, por sorteio e por deliberação da Câmara Municipal de 13 de agosto de 2015 e da
Assembleia Municipal de 30 de setembro de 2015, foi aprovado o aviso de abertura para o
concurso por sorteio. Nas mesmas datas e reuniões dos órgãos supra identificados, foram
também aprovadas as condições para atribuição de habitação social em regime de arrendamento apoiado. --------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta que é importante para a Câmara Municipal valorizar e dignificar a qualidade de vida da população, para construção de uma sociedade mais justa e equitativa, pretende-se providenciar habitação para aqueles que não reúnam condições para aceder ao mercado privado. -----------------------------------------------------------------------------------------------Trata-se pois de assegurar o direito fundamental à habitação, constitucional e legalmente
consagrado, limitando a intervenção do Município às situações de necessidade social, por
serem estas as que verdadeiramente justificam o apoio e proteção, sendo o seu número
crescente, atingindo níveis preocupantes, face ao número de candidaturas analisadas. --------
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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 adquirir, alienar e onerar imóveis
de valor superior a 1000 vezes a RMMG e fixar as respetivas condições gerais. ---------------Atendendo a que competiu à Assembleia Municipal aprovar a constituição inicial das bolsas
de habitações, deve este órgão pronunciar-se sobre a alteração das bolsas de habitações
destinadas a venda e arrendamento, respetivamente. -----------------------------------------------Em face do exposto e após a conclusão do processo de adjudicação, no âmbito do processo
de venda de habitações municipais a jovens, através de concurso, por sorteio, é presente
uma proposta do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que se anexa, para que as
habitações sobrantes sejam integradas na 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 Municipal, para dizer que não foram preenchidos os
requisitos por parte de alguns concorrentes e por isso foram excluídos, daí a necessidade de
integrar as habitações sobrantes na bolsa de habitações a serem atribuídas em regime de
arrendamento; Feliciana de Andrade, para dizer que o tempo lhe veio dar razão, dez anos
depois. Disse que sempre pugnou pelo arrendamento em detrimento da venda pelas razões
já invocadas em outras sessões, congratulando-se com a proposta agora apresentada; Paulo
Pimenta, para dizer que os jovens agradecem esta iniciativa do município e os candidatos
aprovados vão ter a oportunidade de adquirir uma habitação que não teriam possibilidade
no mercado imobiliário, o que vai permitir a fixação de jovens casais no concelho; Miguel
Calheiros, para dizer que se trata de uma proposta coerente em que existem duas opões,
venda e arrendamento, com preços inferiores aos praticados no mercado imobiliário para
pessoas que têm condições económicas desfavoráveis. Se o objetivo é fixar pessoas no concelho, esta medida vai de encontro a essa pretensão. Por outro lado, este procedimento veio
contrariar algumas afirmações proferidas de que as casas já tinham destinatários previamente definidos e que o concurso seria feito sem clareza e transparência; Feliciana de Andrade,
para realçar que nunca quis dizer que as casas eram entregues sem transparência. A Câmara
Municipal apercebeu-se que muitas candidaturas não reuniam os requisitos exigidos e, porventura, se o processo estivesse no seu início as habitações seriam todas atribuídas em regime de arrendamento, agradecendo ao executivo esta medida que irá contribuir para a alojar pessoas com comprovada carência económica; Miguel Calheiros, para reafirmar que a
Senhora Deputada, Feliciana de Andrade, numa sessão anterior, afirmou que as casas já
tinham destinatários; Presidente da Câmara, para dizer que é necessária toda a solidariedade
da comunidade para com os mais desfavorecidos e o objetivo desta medida foi amplamente
atingido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE - Regulamento do Cartão Jovem Municipal – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar tem como princípio o bem-estar, a realização pessoal
e a plena participação social dos jovens; --------------------------------------------------------------O Município pretende o desenvolvimento de uma política direcionada à população jovem
do concelho, que visa referenciar, apoiar e fidelizar os jovens do concelho, através da oferta
de um conjunto alargado de vantagens que promovam a aquisição de serviços em diversas
áreas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A implementação de um Cartão Jovem Municipal de Vila Pouca de Aguiar, resultando de
uma parceria celebrada entre a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar e a MOVIJOVEM, visa contribuir para o desenvolvimento e promoção de iniciativas da Câmara Municipal, possibilitando aos seus utilizadores usufruir de benefícios na utilização de bens e serviços, públicos e privados, existentes no concelho; -------------------------------------------------É pretensão do Município que os descontos resultantes do Cartão Jovem Municipal correspondam às necessidades reais dos jovens, promovendo a sua permanência e fixação no
Município e sirvam de veículo privilegiado de informação, promoção e desenvolvimento do
Comércio Tradicional, auxiliando e fidelizando os jovens de Vila Pouca de Aguiar aos serviços locais e incentivando a sua utilização. ----------------------------------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------Foi publicado na Internet, no sítio institucional do Município de Vila Pouca de Aguiar, e
colocado na Secção de Atendimento ao Público, 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 regulamentadoras do Cartão Jovem Municipal, pode dispensar a formalidade mencionada no ponto precedente, tendo em
vista a implementação desta medida para benefício dos nossos jovens. --------------------Tendo em conta as razões enunciadas e nos termos do previsto na alínea k) do n.º 1 do
artigo 33.° e alínea m) do n.º 2 do artigo 23.° da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, já aprovada na reunião da
Câmara Municipal de 10 de dezembro de 2015, que se anexa, de Regulamento do Cartão
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Jovem Municipal, a qual se submete para aprovação da Assembleia Municipal, sendo dispensada a respetiva consulta pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que esta proposta visa oferecer aos jovens
um conjunto alargado de vantagens que promovam a aquisição de serviços em diversas
áreas, possibilitando aos seus utilizadores usufruir de benefícios na utilização de bens e serviços, públicos e privados, existentes no concelho; Philippe Ferreira, para realçar um conjunto alargado de vantagens em áreas específicas e que os jovens poderão usufruir na sua
plenitude, tais como descontos em alojamentos, transportes, cinemas, musica, desporto e
serviços, bem como a interação com marcas e produtos. Considera esta proposta uma maisvalia sobretudo no usufruto de descontos em equipamentos municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção do público: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Henrique Campos, para dizer que, numa visita recente, deparou
com alguns utensílios (pás e vassouras) no cemitério municipal, tendo perguntado ao coveiro, qual razão para aqueles utensílios ali estarem, sendo-lhe respondido que quem gere o
cemitério é a Câmara Municipal, tendo ficado surpreendido com a resposta, uma vez que
estava convencido que o cemitério estava sob a alçada da Junta de Freguesia. Disse também
que lhe foi transmitido que o Senhor Presidente da Câmara Municipal obrigou o Senhor
Presidente da Junta de Freguesia a assinar o protocolo, o que, a ser verdade, lhe parece
inaceitável. Questionou se já existe local para a ampliação do cemitério e se há intenção de
executar um outro acesso. Perguntou também qual a data de conclusão das obras do quartel dos bombeiros, obras essas que, em seu entender, se têm prolongado muito para além
do que seria razoável, enaltecendo a competência e a qualidade dos elementos do corpo de
bombeiros, frisando a boa preparação que revelam sempre que são solicitados. Sobre o
mesmo assunto, perguntou se o mobiliário estava ou não incluído na empreitada. Finalmente felicitou a Câmara Municipal pela conquista do 8º lugar no ranking da transparência
municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal, começou por responder que a transferência de competências do cemitério municipal já foi amplamente debatida em sessões anteriores e neste momento é a Câmara Municipal que gere aquele espaço, daí a presença dos
utensílios naquele espaço. As escadas de acesso estão a ser estudadas no âmbito das Unidades Operativas de Ordenamento Geral. Informou ainda que o que está previsto é a ampliação de algumas campas que será executada a curto prazo. Quanto ao quartel dos bombeiros, informou que a receção provisória da obra está agendada para o dia 29 de janeiro de
2016, pelas 12h00 e que o mobiliário não está incluído na candidatura. -------------------------Á
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-------- Ainda neste período o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Deputado, Borges Machado, tendo este dito que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar é a Associação mais antiga do concelho e por isso já justificava a atribuição da Medalha de Ouro por parte do Município. O mesmo deputado manifestou ainda a sua gratidão à Câmara Municipal pelo fornecimento de refeições aos bombeiros nos dias da semana durante a época de combate aos incêndios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No final da sessão interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal, que a todos
desejou um bom natal e um próspero ano de 2016. --------------------------------------------------------- Com a anuência do Senhor Presidente da Câmara, interveio o Senhor Vereador,
José Carlos Rendeiro, para dizer que há um clima de concórdia e colaboração na postura da
Vereação e do Grupo Municipal do Partido Socialista, sem descurar os ideais e as diferenças existentes. Congratulou-se também com a conquista do 8º lugar no ranking da transparência municipal que incide, basicamente, em informações disponíveis no portal do município. A todos os presentes desejou um feliz natal e um próspero ano de 2016. ----------------------- O Senhor Presidente da Câmara, no âmbito das suas competências, disse que anuiu
a que o Senhor Vereador, José Carlos Rendeiro interviesse neste período, calculando que a
sua intervenção se cingisse a uma mensagem de natal, não lhe parecendo correta a sua atitude em aproveitar o momento para tecer análises e considerações politicas. No seu entender, a Câmara Municipal é o órgão próprio onde os Senhores Vereadores poderão expressar livremente as suas opiniões e não na Assembleia Municipal. ------------------------------------------ Finalmente, interveio o Senhor Presidente da Mesa, para também desejar a todos os
presentes um feliz natal e um próspero ano de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ As intervenções dos Senhores Deputados ficaram gravadas em MP3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E nada mais havendo a tratar, pelas dezassete horas e quinze 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: _______________________________.

