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-------- Aos vinte seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, 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. ------------------------------------ Faltaram os Senhores Deputados Municipais, Paulo Firmino Rodrigues Pinto e Teresa Maria Alves Gonçalves, que apresentaram justificações, 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 e Agostinho Carlos Guedes Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------------- 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 18.12.2015 a 26.02.2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 18 de dezembro de 2015 – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. ------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa alertou para o facto de haver uma incorreção no ponto nº 2
da ata. Assim na parte onde consta “O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, deu conhecimento …” deverá constar “O Senhor Presidente da Câmara Municipal, deu conhecimento …”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com trinta e dois votos a favor e duas abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa propôs um voto de pesar e condolências à Família da
Senhora, Otelinda Teixeira dos Santos, recentemente falecida, Mãe do Senhor Deputado
Municipal e Presidente da Junta de Freguesia de Tresminas, António César dos Santos Teixeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente, foi respeitosamente guardado um minuto de silêncio acompanhado
pelo Executivo Municipal e pelo público presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Socialista apresentou uma moção, quer se anexa e se
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- “O Exmo. Dr. Rui Cernadas, vogal, ainda em funções, da ARS Norte, seguindo uma diretiva do
anterior Governo, impôs à direção do Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar que, até 31 de Março de
2016, efetuasse a reorganização dos serviços de consulta aberta, pondo fim ao atual modelo e em sua substituição adotasse um outro totalmente nefasto para o concelho e respetivos utentes, sem qualquer ganho económico subjacente para o Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Reagiu, desde logo, a Exma. Srª Diretora do Centro de Saúde, manifestando a sua total discordância. Reagiram os vereadores do Partido Socialista contra esta medida, no dia 15 de Fevereiro de 2016,
data em que tiveram conhecimento da mesma, mediante exposição dirigida aos Deputados da Assembleia
da República, Dr. Francisco Rocha e Dr. Ascenso Simões, a fim de, junto do Ministro da Saúde e do
recém-nomeado Presidente da ARS-Norte, tomarem as providências necessárias para evitar esta injustiça
para a população aguiarense.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiveram da parte dos Deputados referidos total solidariedade e empenho na resolução deste assunto,
conforme solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reagiu o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, agendando reunião com Ministro da Saúde e entregando dossier em defesa do atual Serviço de Consulta Aberta. ------------------- Fruto destes esforços desenvolvidos o Exmo. Sr. Ministro da Saúde tomou a decisão que todos esperávamos, ou seja, da manutenção do atual modelo de consulta aberta no Centro de Saúde de Vila Pouca de
Aguiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi com enorme satisfação que todos recebemos esta notícia. ---------------------------------------------------------- A presente decisão do Exmo. Senhor Ministro da Saúde é demonstrativa da sua preocupação com
os concelhos de interior, demonstrando, também, reconhecer as especificidades do concelho de Vila Pouca de
Aguiar, no que respeita à Saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O concelho de Vila Pouca de Aguiar congratula-se com a posição tomada.---------------------------------------- Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista propõe que a Assembleia Municipal delibere um
voto de reconhecimento ao Exmo. Senhor Ministro da Saúde, bem como a todos os intervenientes que se
empenharam na urgente resolução deste assunto tão importante para o concelho. ---------------------------------Deverá ser dado conhecimento desta moção: --------------------------------------------------------------------------------- Ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde; --------------------------------------------------------------------------------------- Aos Exmºs Srs. Deputados eleitos pelo Distrito de Vila Real, Dr. Francisco Rocha e Dr. Ascenso
Simões; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À Exma. Srª Diretora do Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar; ------------------------------------------ À Comunicação Social.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Feliciana de Andrade, para dizer que a união fez a força e que este sucesso
resultou de um trabalho de equipa que envolveu o Senhor Presidente da Câmara, Senhores
Vereadores, Senhores Deputados Municipais, Senhores Deputados da Assembleia da República, Ascenso Simões e Francisco Rocha, Senhor Ministro da Saúde, bem como a Senhora Diretora do Centro de Saúde e demais profissionais de saúde. A notícia chegou no
dia 15 de fevereiro e todos se apressaram para que uma diretiva que vinha do anterior go-
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verno não fosse implementada. Assim, o Governo suspendeu uma diretiva que resultaria
num grave prejuízo para o Concelho; Armando Mourão, para também se congratular com
a manutenção da consulta aberta, salientando que esta preocupação é de todos e não só dos
intervenientes referidos na moção, nomeadamente também os médicos do centro de saúde;
Feliciana de Andrade, para dizer que nada tem a opor a que se incluam os médicos na moção, embora na mesma conste “todos os intervenientes”; Armando Mourão, para dizer que o
seu Grupo Municipal vota a favor se o reconhecimento for extensivo a todos os deputados
da Assembleia da República eleitos pelo Distrito de Vila Real e não apenas aos deputados
referidos na moção; Presidente da Câmara, para precisar alguns termos da moção e sublinhar que não se ganhou nada e apenas não se perdeu o que já havia. Acrescentou que este
modelo já funcionou em vários concelhos do Alto Tâmega e que não foi aplicado em Vila
Pouca de Aguiar por não se adequar à realidade deste concelho. De seguida, relatou todos
os factos que levaram à manutenção da consulta aberta, manifestando a sua estupefação
pelo facto do PS não lhe ter dado conhecimento da alegada reunião havida no centro de
saúde, preferindo publicar um comunicado no jornal “Notícias de Aguiar”. Disse que só
tomou conhecimento desta situação no dia 19 de fevereiro, através da Senhora Diretora do
ACES que não está referida na moção. Na reunião com o Senhor Secretário de Estado da
Saúde, manifestou o sentimento de todos os aguiarenses de repúdio em relação ao encerramento da consulta aberta, tendo também sido abordados outros assuntos, como a colocação de uma VMER e a implementação de consultas das especialidades de psiquiatria e
pediatria no centro de saúde. Referiu ainda a ação preponderante do Senhor Deputado da
Assembleia da República, José Luís Ferreira, que também não vem mencionado na moção;
Feliciana de Andrade, para dizer que lhe causou estranheza o facto do Senhor Presidente
da Câmara Municipal não ter tido conhecimento da reunião havida no dia 15 de fevereiro
no centro de saúde. Acrescentou ainda que no dia 15 de fevereiro foi enviado um email
para os Senhores Deputados da Assembleia da República, Ascenso Simões e Francisco
Rocha que o fizeram chegar a todos os deputados eleitos pelo circulo de Vila Real. Criticou
ainda o facto do Senhor Presidente da Câmara Municipal não ter convidado nenhum elemento do PS para participar nas reuniões que teve com representantes do Ministério da
Saúde e do Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar; Presidente da Câmara, para dizer que
também o surpreendeu o já citado email do dia 15 de fevereiro quando o processo conjunto decorreu apenas a partir do dia 19 de fevereiro, considerando que o comunicado veiculado pelo “Notícias de Aguiar” causou algum alarmismo e apreensão na população aguiarense, tendo ainda acrescentado que informou os Senhores Vereadores do PS da sua deslocação a Lisboa para reunir com representantes do Ministério da Saúde; Miguel Calheiros,
para referir que esta moção é um louvor aos Deputados do PS na Assembleia da República
e estranhou que esta questão apenas tenha sido comunicada àqueles deputados, pelo que a
moção tem um pendor fortemente partidário. Estranhou também o motivo que levou à
implementação desta medida e que a mesma tenha sido tentada agora com um Governo do
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PS. Acrescentou ainda que o Concelho é representado pelo Senhor Presidente da Câmara e
era a ele que, primeiramente, devia ser comunicado o conteúdo da suposta reunião do dia
15 de fevereiro e não aos Deputados do PS da Assembleia da República. Questionou ainda
qual a razão de só o PS ter sabido deste assunto através da ARS Norte. Assim sendo, concluiu que a moção não reúne condições para ser votada favoravelmente pelo seu Grupo
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Com a anuência do Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Presidente da Mesa deu
a palavra ao Senhor Vereador, José Carlos Rendeiro, que invocando a defesa da sua honra,
disse que teve conhecimento da reunião havida no centro de saúde no passado dia 15 de
fevereiro através de elementos que ali trabalham, não se tratando de nenhuma fuga de informação por parte da ARS Norte, nem de qualquer outra entidade e nem houve qualquer
informação privilegiada. O mais natural seria a Direção do Centro de Saúde informar o
Senhor Presidente da Câmara Municipal e demais entidades, o que julgou que tivesse sucedido. Mais disse que contactou os Deputados do PS na Assembleia da República porque a
medida foi tomada por um elemento nomeado pelo anterior Governo e não sabia se o Senhor Ministro da Saúde tinha ou não conhecimento da medida, tendo-se posteriormente
constatado que não tinha, uma vez que quando esta questão foi pela primeira vez abordada
o novo presidente da ARS Norte ainda não tinha sido nomeado, sendo que o mesmo foi
empossado apenas oito dias antes da reunião de 15 de fevereiro. Finalizou, dizendo que
estava convencido que a Câmara Municipal estaria a par de todos estes acontecimentos. ----------- Interveio a Senhora Deputada Feliciana de Andrade, para reforçar a importância do
resultado final e não entende as intervenções conflituosas que, em sua opinião, eram dispensáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para referir que devia haver mais respeito
pelos órgãos da autarquia e que a defesa da honra obedece a regras que, em seu entender,
não foram cumpridas. Esclareceu que o Senhor Vereador, José Carlos Rendeiro, na reunião
da Câmara Municipal e quando lhe foi perguntado qual seria a estratégia do PS nesta matéria, não disse nada do que referiu nesta sessão, dizendo apenas que já estava tudo resolvido
e que já tinha sido devidamente informado. Reforçou ainda que a equipa que levou ao sucesso desta manutenção de serviços de saúde funcionou na sua plenitude, destacando o
contributo da ACES, da ARS Norte, do Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar, de todos os Senhores Deputados Municipais, na pessoa do seu Presidente da Mesa, louvando
também a ação desenvolvida pelo munícipe, Senhor Henrique Campos, que muito contribuiu nos contactos que desenvolveu de uma forma empenhada, abnegada e desinteressada.
-------- O Senhor Vereador, José Carlos Rendeiro, pediu novamente a palavra para defesa
da honra, tendo o Senhor Presidente da Mesa recusado a sua intervenção, considerando
que a mesma não se justificava, uma vez que não encontrou motivos que ferissem a honra
do Senhor Vereador.----------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERADO: Rejeitada por maioria, com vinte e dois votos contra e treze votos
a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador, José Carlos Saraiva Rendeiro, apresentou um requerimento,
que se anexa e se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------- “José Carlos Saraiva Rendeiro, Vereador em regime de não permanência na Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar, presente na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro de 2016,
vem manifestar o seu protesto pelo facto de não lhe ter sido concedida a palavra, após devida solicitação,
para o efeito de defesa da honra, após declarações proferidas pelo Sr. Presidente da Câmara na apreciação
da Moção apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, as quais considera inverídicas e ofensivas da sua honra e consideração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Requer que o presente protesto seja lavrado na presente ata da Sessão da Assembleia Municipal em
causa, uma vez que considera que foi violado o Regimento e a Lei. ---------------------------------------------------------- Mais requer cópia da gravação das declarações prestadas pelo Sr. Presidente da Câmara a respeito
da apreciação da Moção apresentada pelo Partido Socialista”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Grupo Municipal do Partido Socialista apresentou um requerimento, que se anexa e se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 18 de Dezembro do ano de 2015, 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, nos anos de 2014 e
2015, bem como a respetiva quantia e data de atribuição. --------------------------------------------------------------------- Tal informação já havia sido solicitada na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 26 de
Setembro de 2014, no que respeita aos donativos referentes ao ano de 2014. --------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara Municipal facultou ao Grupo Municipal a lista dos donativos recebidos durante o ano de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No entanto, no que respeita aos donativos referentes ao ano de 2014, apesar da Câmara Municipal
possuir essa informação, a mesma não foi ainda prestada.---------------------------------------------------------------------- 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, no ano de
2014, bem como a respetiva quantia e data de atribuição”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Borges Machado, para solicitar informação sobre os donativos relativos ao
ano de 2014, que apesar de já terem sido solicitados ainda não obteve qualquer resposta,
agradecendo a informação prestada relativamente aos donativos de 2015; Presidente da
Câmara, para responder que em 2014 não fazia parte do Conselho de Administração da
EHATB, pelo que a informação requerida deverá ser solicitada àquela entidade; Feliciana
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de Andrade, para dizer que já solicitaram essa e informação à EHATB, tendo aquela empresa informado que os elementos deveriam ser solicitados à Câmara Municipal; Presidente
da Câmara, para esclarecer que, se os Senhores Deputados lhe apresentarem a autorização,
por escrito, fornecer-lhes-á todos os elementos solicitados. ----------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa informou que o requerimento será reencaminhado
para a Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda neste período interveio o Senhor Presidente da Mesa para se referir a alguns
ajustamentos que serão feitos no programa relativo à homenagem ao Senhor Dr. Carlos
Alberto Ferreira de Sousa. ---------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Philippe Ferreira, para propor um voto de pesar e
condolências à Família da Jovem, Sara Manuel Lourenço Gonçalves e que fosse cumprido
um minuto de silêncio. Acrescentou ainda que a Sara, além de um exemplo de vida, será
sempre uma referência no seio da juventude aguiarense, por muitos e diversos motivos,
mas essencialmente pela forma como sempre participou na vida social e política do nosso
concelho. Mais disse que sempre foi uma jovem que não se acomodou e que tinha um total
prazer em participar ativamente em tudo o que à Juventude e ao Associativismo dizia respeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Com a aprovação unanime de todos os Senhores Deputados, foi respeitosamente
guardado um minuto de silêncio acompanhado pelo Executivo Municipal e pelo público
presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Informação do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal,
nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro Apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Ilídio Fontoura, para se referir à receção provisória da empreitada “Pavimentação da ligação Revel – Reboredo”, recordando que numa reunião de câmara do ano
de 2007, o assunto foi informalmente debatido, decorrente de uma notícia veiculada no
jornal “Mensagens Aguiarenses” em que um munícipe, já falecido, defendeu a sua execução. Disse que, à época, a realização obra não revelou ter grande interesse para o executivo,
pelo que agora se congratula com a sua execução, ainda que tardiamente. Também se congratulou com a pavimentação da Rua do Testamento, em Tinhela de Baixo, fazendo apenas
um reparo em relação a um poste que está colocado numa das faixas de rodagem, situação
que considera insólita. O mesmo deputado referiu-se ainda à assinatura de um protocolo
com a Coopaguiarense e a Ancabra, que pensa estarem relacionados com a aplicação de
produtos fitofarmacêuticos. Soube que a Câmara Municipal vai comparticipar com o valor
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de € 10,50 no cartão, questionando se esse valor é para o formandos ou para a instituição
que organiza o curso; Presidente da Câmara, para também se mostrar agradado com as
obras citadas pelo Senhor Deputado Ilídio Fontoura, realçando que nem tudo se consegue
executar ao mesmo tempo, havendo, muitas vezes, condicionantes financeiras e técnicas
que inviabilizam temporariamente determinadas obras. Mais disse que as obras referidas
resultaram de duas parcerias com os Conselhos Diretivos, o que é demostrativo do papel
importante que aqueles desempenham nas comunidades. Em relação ao poste, já contactou
a EDP no sentido de ser removido, suspeitando, no entanto, haver um conflito limites de
propriedade ao qual o município é alheio. No que respeita ao protocolo com a Coopaguiarense e a Ancabra, disse reconhecer que não é o processo de viabilização mais correto. Respondeu que a comparticipação é paga ao formando, que poderá fazer a sua inscrição na
Junta de Freguesia ou na Associação de Agricultores da área da sua residência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS – EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e
Barroso, EIM, SA. – Relatórios de execução orçamental do 3º Trimestre de 2015 –
Apreciação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, deu conhecimento a toda o plenário dos
relatórios de execução orçamental dos 3º trimestre 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 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Pouca de
Aguiar – Relatório de Atividades de 2015 – Apreciação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente para apreciação, o relatório anual da atividade da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Pouca de Aguiar relativo ao ano de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Alfredo Felícia, para salientar o trabalho positivo da comissão, realçando
que o seu Presidente tem um vasto conhecimento das questões relacionadas com a área. O
relatório mostra que ainda existem 26 crianças em risco e embora seja um problema transversal à sociedade, existem regiões do país onde os problemas nestas matérias são bem mais
graves. Algumas destas crianças têm que ser institucionalizadas e ser acolhidas longe das
famílias que as maltratam, mas disse também haver pessoas dentro das famílias que as tratam bem e isso não pode ser descurado. Manifestou ainda o seu repúdio por não haver
união em matérias que envolvem a sociedade, como é o caso da saúde. No que diz respeito
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às crianças o sentido é inverso, havendo uma interação contínua e saudável entre as várias
instituições e a sociedade civil, o que muito lhe agrada; Presidente da Câmara, para manifestar a sua gratidão pelo trabalho desenvolvido pelos elementos que cessaram funções e desejar os maiores sucessos aos elementos que estão neste momento no ativo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - VitAguiar – Apoio ao Desenvolvimento Agro-Industrial –
E.M. – Prestação de Contas de 2015 e Relatório de Liquidação - Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- Foi opção do conselho de administração e do executivo, proceder à internalização na Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar das competências e quadro pessoal da VitAguiar,
seguindo o que regula a legislação em vigor; --------------------------------------------------- Em, dezasseis de junho de 2014 a Câmara Municipal aprovou a extinção da empresa, confirmada pela Assembleia Municipal em vinte sete de junho do mesmo ano; -------------------- A Câmara Municipal indicou os membros do Conselho de Administração da VitAguiar,
para se incumbirem do processo de liquidação da empresa, designando-os para o efeito
como comissão liquidatária; ------------------------------------------------------------------------------ A comissão liquidatária apresentou, para aprovação da Câmara Municipal, o Relatório e
Contas de 2015, bem como o Relatório de Liquidação; --------------------------------------------- A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, exerce sobre a referida empresa os poderes
previstos no artigo 18° dos respetivos estatutos; ----------------------------------------------------- É de consubstanciado interesse público proceder à aprovação das contas do exercício de
2015 e o relatório de liquidação, ao abrigo do n.º 2 do artigo 61.° da Lei 50/2012 de 31
agosto, conjugado com o artigo 146.° e seguintes do Decreto-lei 262/86 de 2 de setembro
(Código das Sociedades Comerciais) e alínea n) do n.º 1 do artigo 250 do anexo I da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------Assim, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.° 25 da Lei 75/2013 é presente uma proposta
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 28 de janeiro de 2016, no sentido de serem aprovados os documentos de
Prestação de Contas 2015 e o Relatório de Liquidação da Empresa VitAguiar - Apoio ao
Desenvolvimento Agroindustrial, E.M., conforme documentos em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao técnico do município,
Francisco Pereira para fazer uma breve apresentação deste ponto. O referido técnico disse
que a VitAguiar está em processo de liquidação e foi criada uma comissão liquidatária composta por elementos do anterior Conselho de Administração, tendo-se referido, em seguida,
à atividade da empresa e à análise dos valores em questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016

DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO – Juntas de Freguesia de Alvão, Capeludos de Aguiar, Sabroso de
Aguiar, Tresminas e Vreia de Jales – Implementação de Gabinetes de Apoio ao
Munícipe – Proposta de adendas a protocolos – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------A criação dos Gabinetes de Apoio ao Munícipe têm-se revelado num elevado contributo
para o concelho, através da implantação de pontos rurais de acesso aos serviços municipais,
oferecendo um apoio reconhecido e exímio à população; -----------------------------------------Se tem revelado de extrema importância a dinamização do atendimento local nas Freguesias, permitindo uma maior acessibilidade da população aos serviços prestados e, ao mesmo
tempo, um maior conforto e personalização no atendimento. ------------------------------------A centralização do atendimento aos munícipes da freguesia num ponto geográfico estratégico, equidistante a todas as aldeias da freguesia tem contribuído para o melhoramento do
acesso à informação e aos serviços, promovendo junto do cidadão a fruição dos mesmos,
reduzindo as assimetrias locais, desigualdades sociais e promoção da coesão territorial. -----Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar tem já celebrados protocolos para implementação do
Gabinete de Apoio ao Munícipe com as Freguesias do Alvão, Capeludos de Aguiar, Sabroso de Aguiar, Tresminas e Vreia de Jales; -------------------------------------------------------------Os referidos protocolos, relativos à implementação do Gabinete de Apoio ao Munícipe
(GAM), visam a criação de um serviço autárquico e contemplam a comparticipação financeira por parte do Município de 560,00€ às citadas Freguesias, por forma a incrementar a
proximidade entre o cidadão e a Câmara Municipal; ------------------------------------------------O valor protocolado se encontra desatualizado, devendo o mesmo ser ajustado às condições reais e atuais com as quais as Juntas de Freguesia se deparam, no sentido de estas poderem continuar a assegurar o serviço público pretendido. ------------------------------------Assim, nos termos do disposto nos artigos 116° e seguintes da Lei n.º 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 11 de fevereiro de 2016, no sentido
de ser autorizada a realização de uma adenda aos Protocolos para implementação do Gabinete de Apoio ao Munícipe com as Freguesias de Alvão, Capeludos de Aguiar, Sabroso de
Aguiar, Tresminas e Vreia de Jales, nos termos e condições da minuta em anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara, para dizer que se trata de uma atualização de valores;
José Matias, para dizer que o aumento de competências para as Juntas de Freguesia é fundamental para o bem-estar das populações. Disse que o relacionamento da população com
o estado central é feito cada vez mais através do recurso a meios informáticos quando
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grande parte das pessoas é info-excluída, pelo que, entende que todas as Juntas de Freguesia
deveriam estar apetrechadas de meios que permitissem uma resposta mais eficaz em matéria
de atendimento à população. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS – Regulamento do Programa “Autarquia Jovem” – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O programa "Autarquia Jovem" pretende promover junto dos jovens o exercício do direito
de cidadania, os valores da democracia e da participação cívica e a preparação das futuras
gerações para a intervenção na comunidade; ---------------------------------------------------------O referido programa pretende sensibilizar os jovens para as questões do poder local, designadamente no âmbito das atribuições e competências da administração local e do funcionamento dos respetivos órgãos, estreitando a ligação entre a Autarquia e os jovens e, com
isso, reforçar os mecanismos que permitam adequar as políticas públicas municipais às reais
necessidades dos jovens; ---------------------------------------------------------------------------------É objetivo do programa "Autarquia Jovem" promover o debate da realidade jovem e o confronto de ideias, através da elaboração e apresentação de propostas/projetos que vão ao
encontro das expectativas e anseios da população mais jovem, promovendo assim a envolvência e participação dos jovens na comunidade local e na sociedade em geral. ---------------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 programa
"Autarquia Jovem", pode dispensar a formalidade mencionada no ponto precedente, tendo
em vista a implementação desta medida para benefício dos nossos jovens e comunidade em
geral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta as razões enunciadas e nos termos do previsto na alínea m) do n.º 2 do
artigo 23.° e alínea k) do n.º 1 do artigo 33.° da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, é pre-
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sente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, já aprovada
na reunião da Câmara Municipal de 11 de fevereiro de 2016, no sentido de ser aprovado o
Regulamento do programa "Autarquia Jovem", que também se anexa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que este regulamento visa a possibilidade
de escolha de projetos por parte dos jovens e que decorre dos documentos previsionais já
aprovados. Esta proposta contempla a atribuição de 10 000 euros para cada nível de ensino
e associações juvenis do concelho. Mais disse que este regulamento foi articulado com o
Conselho Municipal de Juventude e com o Agrupamento de Escolas; José Matias, para dizer que esta proposta tem aspetos positivos e interessantes que servem para integrar os
jovens na vida cívica do concelho, chamando-os ao debate. No entanto, entende que a
mesma necessita de alguns ajustamentos, não concordando com a distribuição das verbas,
que considera pouco equitativa pelos vários escalões. Assim, informou que o seu Grupo
Municipal abster-se-á nesta matéria; Philippe Ferreira, para dizer que não se revê nos reparos feitos pelo Senhor Deputado, José Matias. Considera que não há nem deve haver jovens de primeira e jovens de segunda. Este programa pretende potenciar principalmente
comportamentos de cidadania, valorizar as opiniões dos jovens, as suas ideias e perspetivas
para o futuro. Ao assumir uma participação ativa nas decisões políticas do concelho, os
jovens sentir-se-ão corresponsáveis pela gestão de um orçamento que lhe é atribuído, e
procurando concretizar os projetos que idealizaram, numa lógica de diálogo e sustentabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e um votos a favor e doze abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Delimitações de Áreas de Reabilitação Urbana - Delimitação da
Aldeia de Telões – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação da Assembleia Municipal com data de 18.12.2015 foi aprovada, sob proposta da Câmara Municipal, a delimitação das áreas de reabilitação urbana do concelho de
Vila Pouca de Aguiar. -------------------------------------------------------------------------------------Com tal deliberação pretende, portanto, o Município dar início ao processo de reabilitação
e revitalização das zonas urbanas do concelho. ------------------------------------------------------Porém, relativamente à delimitação da área de reabilitação urbana da aldeia de Telões, aprovada pela aludida deliberação, torna-se, no presente, necessário promover uma alteração. --A alteração em apreço inclui a integração de uma pequena área não prevista inicialmente. A
área que se pretende integrar vem identificada em anexo. -----------------------------------------Por sua vez, a fundamentação e demais documentos constantes do n.º 2 do art.° 13 do Decreto-lei 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2012,
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de 14 de agosto, são os utilizados nas delimitações de áreas de reabilitação urbana que fazem parte integrante da deliberação tomada em 18.12.2015. ------------------------------Em face do exposto, tendo por base o disposto pelo n.°1 art.° 13 do Decreto-lei 307/2009,
de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, é
presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, já aprovada na
reunião da Câmara Municipal de 25 de fevereiro de 2016, no sentido de ser aprovada a atual
delimitação da aldeia de Telões, que tem por efeito a integração de uma pequena área identificada na planta em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : Presidente da Câmara, para dizer que a área do núcleo urbano estava limitada por um caminho que confronta com um palacete do início do século XX, sendo que o
proprietário solicitou a sua inclusão com a intenção de o recuperar a curto prazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção do público: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o munícipe, Senhor Henrique Campos, para manifestar o seu desagrado
com a rejeição da moção sobre a manutenção da consulta aberta no Centro de Saúde, uma
vez que se trata de uma vitória de todos Aguiarenses. Disse não ser verídico que o Senhor
Presidente da Câmara não convidava entidades e pessoas para se reunirem com ele. Sempre
que lhe solicitou uma reunião nunca deixou de ser atendido. Sem precisar a data, disse que
no dia que soube que os médicos reuniram com elementos do ACES, ligou ao Senhor Vereador, José Carlos Rendeiro, a dar conta do que se estava a passar, tendo de seguida ligado
ao Senhor Presidente da Câmara, questionando-o sobre se sabia o que se estava a passar, ao
que ele respondeu que nada sabia e foi a partir daí que decorreram várias movimentações
para que aquele serviço não encerrasse. Revelou ainda que, por auto recriação e a título
pessoal, contactou o Senhor Deputado da Assembleia da República, José Luís Ferreira,
tendo-lhe este garantido que o assunto irá ser discutido na próxima quarta-feira em sede da
Comissão de Saúde, no Parlamento. Finalmente quis saber qual a recetividade que o Senhor
Presidente da Câmara Municipal teve na sua deslocação a Lisboa nas reuniões com os Senhores, Secretário de Estado e Secretário de Estado Adjunto da Saúde. -------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal, disse que invocou o Senhor Deputado
José Luis Ferreira, que não é mencionado na moção, pelo contributo que deu para a solução do problema e não lhe foi referida qualquer outra intervenção no âmbito do Parlamento. Reafirmou ainda que só teve conhecimento dos factos a partir do dia 19 de fevereiro e
não do dia 15 de fevereiro. Disse ainda que foi excecionalmente recebido e já teve a oportunidade de agradecer, por escrito, o atendimento, a amabilidade e o interesse com que foi
recebido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Interveio o munícipe, Senhor Nelson Loureiro Batista, para dizer que não havia
necessidade de tão acérrima discussão em torno de uma moção que devia unir e não separar os deputados. Seguidamente, referiu-se ao concurso hípico que decorrerá no mês de
maio para perguntar se as entradas vão ser pagas e se há a intenção de fazer uma limpeza
ao espaço que está apinhado de entulho, o que não dignifica o espaço causando um sentimento desagradável a quem o visita. O mesmo munícipe, perguntou quando está prevista a
reparação das margens do rio Avelames e se é verdade que o Senhor Presidente da Câmara
reúne com a VMPS de três em três meses. Disse que solicitou cópia de um protocolo com
a VMPS, datado de 20.05.2015 a qual lhe foi fornecida, mas, no entanto, não lhe foi entregue a planta apensa ao mesmo. Finalmente referiu-se ao saneamento de Pedras Salgadas
que, na sua opinião, apresenta muitas deficiências. ---------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal começou por responder que a Câmara
não vai cobrar nenhum valor pelas entradas no concurso hípico, porque isso implicaria a
aprovação de um regulamento e a consequente alteração à tabela de taxas e licenças, admitindo, no entanto, a existência do pagamento de algum valor uma vez que o concurso será
patrocinado pela EHATB. Quanto à limpeza do espaço, disse que os arranjos do relvado
estão em execução e espera que tudo esteja devidamente operacional em tempo oportuno.
Disse que as inundações que assolaram o concelho e mais concretamente a zona do rio
Avelames nos últimos dias não são controláveis, à semelhança do que aconteceu um pouco
por todo o país. Informou que os técnicos já estiveram no local a avaliar a situação e já
elaboraram um relatório em que foram apuradas responsabilidades repartidas por várias
entidades, tendo havido, inclusive, uma assunção de responsabilidades por parte do empreiteiro. Logo que esse relatório esteja totalmente concluído será enviada cópia aos Senhores
Vereadores do PS. Ainda sobre esta questão, informou que as obras de requalificação iniciar-se-ão na próxima segunda-feira. As reuniões com a VMPS não se realizam, obrigatoriamente, de três em três meses, mas sim quando as partes entendem que é pertinente reunirem. O protocolo com a VMPS, datado de 20.05.2015 foi retirado da ordem de trabalhos
de uma reunião de câmara e não foi submetido a apreciação e deliberação, pelo que não
está em execução. Finalmente informou que se está a trabalhar no sentido de melhorar o
saneamento de Pedras Salgadas estando a encontrar-se uma solução mais eficaz no sentido
de não causar tantos transtornos à população. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ----------------------------------
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