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-------- Aos dezoito dias do mês de abril 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, Maria das Dores Ferreira Rodrigues e
Ilídio Pinto da Fontoura, 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 Maria
Goretti Sousa Pinheiro Teixeira Carvalho. -------------------------------------------------------------------- Faltou ainda o Senhor Deputado Municipal, Rui Filipe Alberto Serôdio, tendo designado para o representar, a Senhora, Sandra Rosa Lameira David, Secretária da Junta de
Freguesia de Sabroso de Aguiar, 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 26.02.2016 a 18.04.2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2016 – 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Mesa, para informar que o Senhor Presidente da
Câmara Municipal esteve ausente desta sessão em virtude de ser chamado ao Ministério do
Ambiente para tratar de assuntos relacionados com o processo da construção das grandes
barragens, pelo que foi substituído, nesta sessão, pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal. Acrescentou ainda que o Ministério do Ambiente já deu o aval para a construção das Barragens do Alto Tâmega, incluindo a que está projetada para o Concelho de Vila
Pouca de Aguiar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa fez ainda um agradecimento público a todos os intervenientes na homenagem ao Senhor Dr. Carlos Alberto Ferreira de Sousa que ocorreu no
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passado dia 3 de abril, homenagem essa que não teria sido possível sem a colaboração do
Senhor Padre Paulo Rodrigues e dos Bombeiros Voluntários, na Pessoa do seu Comandante. Igualmente agradeceu à Comissão Organizadora e aos elementos da Câmara Municipal, em especial à Técnica Superior do Município, Marilita Fernandes, pelo seu desempenho e pela competência e disponibilidade patenteadas, contribuindo também para o sucesso daquele tributo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e
Barroso, EIM, S.A. – Prestação de Contas de 2015 – Apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação, os documentos de prestação de contas de 2015 da empresa em
epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Mesa para propor que os pontos nºs 2 a 8 fossem apreciados
em conjunto, tendo merecido a concordância dos respetivos Grupos Municipais; José Matias, para se referir aos pontos nºs 2 e 3, dizendo que apesar de todos os concelhos receberam
16% do valor total dos contratos-programa, esses valores são díspares antes e após a execução dos referidos contratos, não se conseguindo perceber se os municípios recebem os
mesmos quantitativos nem se a parte que não está contratualizada em contratos-programa
passa para os municípios ou outras entidades dos concelhos em forma de donativos; VicePresidente da Câmara para esclarecer que, embora não participe no conselho de administração da empresa, tem a noção que os rendimentos são distribuídos equitativamente por todos os municípios e de acordo com as atividades que cada município tem em agenda, devendo, tais valores, constar do relatório de contas. Desconhece se o valor sobrante é convertido sob a forma de donativos, informação essa que só poderá ser fornecida pela empresa em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e
Barroso, EIM, S.A. – Relatórios de Execução Orçamental do 4º trimestre para 2015 –
Apreciação -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Presentes para apreciação, os Relatórios de Execução Orçamental do 4º trimestre para 2015
da empresa em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega
e Barroso, EIM, S.A. – Plano de Atividades e Orçamento – 1ª Revisão – 2016 – Tomar conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente para apreciação, o Plano de Atividades e Orçamento – 1ª Revisão – 2016 da empresa em epígrafe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Eólica da Padrela, Lda. – Prestação de Contas de 2015 – Tomar
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação, os documentos de prestação de contas de 2015 da empresa em
epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Eólica de Atilhó, Lda. – Prestação de Contas de 2015 – Tomar conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação, os documentos de prestação de contas de 2015 da empresa em
epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Eólica do Barroso, Lda. – Prestação de Contas de 2015 – Tomar
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação, os documentos de prestação de contas de 2015 da empresa em
epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Eólica ATBERG, Lda. – Prestação de Contas de 2015 – Tomar conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentes para apreciação, os documentos de prestação de contas de 2015 da empresa em
epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - RESINORTE, S.A. – Prestação de Contas de 2015 – Tomar conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação, os documentos de prestação de contas de 2015 da empresa em
epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Vice-Presidente da Câmara Municipal para informar que o Município de Vila
Pouca de Aguiar votou contra estes documentos na reunião do conselho de administração
que os aprovou, em virtude de não aceitar o pagamento dos resíduos do Concelho de Boticas e que está a ser objeto de um processo judicial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ - Águas do Norte, S.A. – Prestação de Contas de 2015 – Tomar conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação, os documentos de prestação de contas de 2015 da empresa em
epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Vice-Presidente da Câmara Municipal para informar que o Município de Vila
Pouca de Aguiar votou contra estes documentos na reunião do conselho de administração
que os aprovou, uma vez que com a Integração da empresa Águas de Trás-os-Montes na empresa Águas de Portugal, foi movido um processo judicial contra o Município relativamente a
umas tarifas que estavam supostamente estabelecidas, sendo que o Município não reconhece essa dívida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE – Relatório de Observância do Direito de Oposição – Apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente para apreciação, o Relatório de Observância do Direito de Oposição, nos termos
do artigo 10º da Lei nº 24/98, de 26 de maio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Paulo Pinto para deixar um reparo relativamente à observância do direito de
oposição e para que a mesma seja respeitada. Pediu ainda que lhe fossem prestados todos os
esclarecimentos a requerimentos que o seu Grupo Municipal solicitou. Mais reclamou resposta para alguns pedidos de esclarecimentos que foram solicitados, entre os quais, destacou os pedidos de informação sobre a EHATB; UNICER, sobre a taxa pela passagem da
conduta de Vidago para Pedras Salgadas; margens do Rio Avelames; proposta de incentivo
à natalidade, apresentada pelos Vereadores do PS; Vice-Presidente da Câmara Municipal,
para responder que a Câmara Municipal não pode exigir ao Conselho de Administração da
EHATB a informação requerida. Quanto à UNICER, disse que a resposta será enviada
oportunamente, por escrito. Em relação às margens do Rio Avelames, disse que o processo
já está a ser ultimado pelos serviços técnicos e brevemente ser-lhe-á dada resposta; Referiu
ainda que já estão a ser estudadas algumas medidas de apoio à natalidade que em tempo útil
serão divulgadas. Concluiu dizendo que o relatório está conforme e que o direito de oposição foi plenamente exercido, prova disso são alguns entendimentos existentes nas reuniões
da Câmara Municipal, com a inclusão nas propostas de sugestões feitas pela oposição. -------

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 DE ABRIL DE 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do partido Socialista apresentou um requerimento, que se anexa
e se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- “O grupo parlamentar do PS, vem requer a V. Exa. Se digne remeter cópia integral do relatório e
respetivas recomendações, emitidos pelo Tribunal de Contas e rececionado no Município em 19.11.2015
para apreciação de todos os membros desta Assembleia na próxima reunião”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa informou que o requerimento seria oportunamente
reencaminhado para a Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE - Documentos de prestação de contas de 2015 – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação e deliberação os documentos de prestação de contas relativos à
Conta de Gerência de 2015, já aprovados na reunião da Câmara Municipal de 14 de abril de
2016, que se anexam, os quais refletem o apuramento de um resultado líquido do exercício
positivo de € 1.882.957,47 a que corresponde um total de proveitos de € 17.358.916,23 e
um total de custos de € 15.475.958,76. ----------------------------------------------------------------Relativamente ao balanço, o mesmo apresenta os seguintes valores: € 78.295.750,22
de ativo; € 39.767.082,21 de passivo e € 38.528.668,01 de fundos próprios. -------------------Quanto à execução orçamental, foram apresentados os seguintes valores € 890.616,23 de
saldo do ano anterior, € 17.162.567,62 de receita e € 16.838.946,10 de despesa, transitando um saldo de € 1.214.237,75 para o ano seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Vice-Presidente da Câmara para apresentar o documento, frisando a redução
da contratação de bens e serviços em cerca de 500 mil euros, a redução da dívida e ainda a
redução do período de pagamento a fornecedores. Salientou ainda a taxa de execução que se
situou nos 87%; Licínio Costa, para dizer que a taxa de execução já era expetável e o aumento da receita nos impostos diretos é a maior desde 2009, pelo que sugeriu a diminuição
de alguns deles, como são os casos do IRS e da derrama, aliviando assim as famílias e as
empresas da carga fiscal existente. Por outro lado, referiu que as despesas com pessoal são
as mais elevadas desde 2009 e as despesas correntes tiveram um aumento de 24%, estranhando a diferenciação de verbas repartidas entre as Juntas de Freguesia. Foi também orçamentada a verba de 6 milhões de euros para receitas de capital e só executaram 3 milhões
de euros, o que considerou uma previsão lacónica. Finalmente salientou ainda o facto de
serem transferidas quase tantas verbas para as Associações, AECORGO, AOURO e ACAR
como para todas as Juntas de Freguesia do Concelho; Miguel Calheiros para dizer que se
trata de um documento complexo, tendo registado muitos aspetos positivos, como a elevada taxa de execução e a diminuição da dívida o que não seria possível sem uma boa gestão.
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O aumento de gastos com pessoal deveu-se à internalização da VitAguiar num período em
que não houve qualquer contratação nem progressões nas carreiras; Licínio Costa para
questionar quais as razões da reduzida taxa de execução das Receitas de Capital, tendo o
Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento explicado que os principais motivos foram: A conclusão em 2014 de grande parte das candidaturas, sobretudo aquelas que apresentaram maior volume de investimento e a consequente arrecadação naquele ano dos valores correspondentes da comparticipação comunitária levou a uma maior arrecadação de
verbas de “Receita de Capital” em 2014 e menor em 2015. Também o atraso da aprovação
de novas candidaturas no âmbito do programa Portugal 2020 colaborou para uma menor
execução das transferências de verbas a título de comparticipação financeira. Sobre o crescimento das despesas de pessoal de 2014 para 2015, indicou as principais razões: Encargos
com o pessoal da VitAguiar, descontos para a Caixa Geral de Aposentações, aumento dos
encargos de saúde dos funcionários da autarquia, nomeadamente, reembolsos de despesas
da ADSE, comparticipações de despesas no âmbito do regime da ADSE e ainda o pagamento da verba comparticipada pelo SNS de medicamentos e serviços de saúde prestados
aos trabalhadores da autarquia; Vice-Presidente da Câmara, para frisar que o quadro comunitário ainda não foi desbloqueado e mesmo assim foi alcançado um resultado bastante
satisfatório. O aumento da receita com a derrama não lhe parece negativo, uma vez que é
um sinal que há investimento e os empresários, apesar de pagarem a taxa, não deixam de se
instalar no concelho. Os protocolos com as Juntas de Freguesia são celebrados de acordo
com as necessidades de cada uma e os Senhores Presidentes das Juntas têm uma participação ativa na elaboração do orçamento. No caso de Vila Pouca de Aguiar, o valor das transferências é consideravelmente menor devido ao facto da maior parte dos investimentos ser
da responsabilidade da Câmara Municipal. Em relação às empresas enunciadas pelo deputado, Licínio Costa, as mesmas têm a ver com um maior envolvimento da comunidade e dinamização de projetos, o que considera mais vantajoso do que se fosse contratada uma entidade externa ao concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovados por maioria, com vinte e dois votos a favor, dez votos
contra e três abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TREZE - Proposta de Aplicação de Resultados – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta de aplicação de resultados líquidos do exercício, que se anexa e parcialmente se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------Reservas Legais (5%) € 94.147,87. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Vice-Presidente da Câmara, para fazer a apresentação do documento. --------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e dois votos a favor e treze abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CATORZE - Inventário a 31 de dezembro de 2015 – Apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente para apreciação o Inventário de bens, direitos e responsabilidades da autarquia em
31 de Dezembro de 2015, que se anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUINZE - Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 – 1ª Revisão
– Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevê o ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n° 54-A/99, de 22 de Fevereiro "POCAL" a existência
de modificações ao orçamento, as quais, podem ser realizadas para ocorrer a despesas não
previstas ou insuficientemente dotadas, ou inscrição de rúbricas, através de alterações ou
revisões ao orçamento municipal. ----------------------------------------------------------------------No ponto 8.3.1.4 do "POCAL" é referido que o saldo apurado no ano anterior serve como
contrapartida em revisão orçamental, bem como outras receitas que as autarquias estejam
autorizadas a arrecadar. -----------------------------------------------------------------------------------Verificando-se que o saldo da gerência do ano de 2015, se deveu a poupança de gestão corrente (receita/despesa) e tendo o Município um encargo elevado com a contribuição para a
segurança social sobre os encargos com pessoal, a aquisição de bens e serviços no desempenho de obras por administração direta, pagamentos de serviços essenciais como o tratamento de águas residuais, encargos com instalações (energia elétrica), transportes escolares e
outras despesas com projetos vários, de acordo com a informação anexa do Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 14 de abril
de 2016, no sentido de se proceder à inserção no "Orçamento Municipal de 2016" do saldo
apurado no ano de 2015, bem como ao reajustamento das transferências de verbas do Orçamento de Estado de 2016, nos montantes de 1.214.237,75 € (um milhão duzentos e catorze mil duzentos e trinta e sete euros e setenta e cinco cêntimos) e de 94.174,00 € (noventa e quatro mil cento e setenta e quatro euros), respetivamente, destinando-os ao reforço de
rúbricas de despesas correntes, com pessoal, aquisição de bens e serviços, e outras despesas
correntes constantes da proposta de revisão anexa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Vice-Presidente da Câmara Municipal, para dizer que se trata de uma transição do saldo positivo de 2015 para 2016 com uma receita de 1 milhão 200 mil euros; Licínio
Costa para dizer que não se trata de uma revisão/reforço de verbas nas rúbricas orçamen-
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tais, mas sim reposição de verbas, tendo o Senhor Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento explicado que de facto se trata de uma revisão, pois o orçamento e as GOP constituem documentos dinâmicos cuja alteração é possível, sendo esse movimento da competência do Presidente da Câmara e que desde a sua aprovação na Assembleia Municipal de
dezembro de 2015, já sofreu várias alterações, sendo que o valor do saldo da gerência anterior, agora aprovado, serve para reforçar as rúbricas que naquele momento apresentam uma
dotação insuficiente para fazer face às despesas previstas para 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: – Aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor, nove votos
contra e três abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZASSEIS - EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A. – Contrato-Programa – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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
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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,
artº 40º, n.° 2, e 50º, n° 2, respetivamente); -----------------------------------------------------------Dispõe o artigo 50º 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 n.°5, 1 e 2 desta disposição, e
ainda, por força desta última norma, nos n.ºs 2 a 4 do art.° 47º, da mesma Lei; -------------Estabelece, por outro lado, o n.º 5, deste artigo 47º 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 contratoprograma 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 fato e de direito acima enunciados, nos termos do
previsto na alínea a) do nº 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
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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 presente 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 47°, e no artigo 50°, ambos da Lei 50/2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: José Matias, para se congratular com a proposta, dizendo que, pela primeira
vez, os seis municípios do alto Tâmega, vão assinar um contrato-programa igual para todos
para promover os produtos das respetivas regiões; Vice-Presidente da Câmara Municipal,
para dizer que tem sido estratégia dos municípios do Alto Tâmega ter uma política conjunta
no âmbito da divulgação dos produtos locais, turismo e cultura. O contrato-programa só
vem reforçar essa ideia e é também uma excelente oportunidade de captar fundos comunitários para investimentos nos concelhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZASSETE - Abertura de procedimentos concursal – Cargo Dirigente
de 3º Grau – Composição de Júri – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em conformidade com o artigo 13° da Lei n° 49/2012 de 29 de agosto, que procede à
adaptação à administração local da Lei n° 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril,
64/2011, de 22 de dezembro, Lei 68/2013 de 29 de agosto e Lei 128/2015, de 03 de setembro, o júri de recrutamento é designado por deliberação da assembleia municipal, sob
proposta da câmara municipal, e é composto por um presidente e dois vogais. O presidente
é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e
integridade pessoal. Os vogais são designados de entre personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da administração local autárquica. -Face ao exposto, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que
se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 14 de abril de 2016, no sentido de
aprovar a constituição do júri de recrutamento, para o procedimento concursal de 01 (um)
lugar de Cargo Dirigente - Direção Intermédia de 3° grau, unidade orgânica flexível da Divisão Financeira e Aprovisionamento. -------------------------------------------------------------------Júri de recrutamento para Dirigente Intermédio de 3° grau: Presidente - Baltazar Sousa Cruz
(UTAD). ----------------------------------------------------------------------------------------------------Vogais Efetivos: Mário Romeu Gonçalves Ferreira Mendes (AMAT) e António Joaquim
Barreiro Lameiras (Chefe de Divisão). ------------------------------------------------------------------
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Vogais Suplentes: Mónica Raquel de Matos Martins Calheiros (Chefe de Divisão) e Eliana
da Costa Henriques de Barros (UTAD). --------------------------------------------------------------Substituirá o Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, o primeiro vogal efetivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara Municipal, para dizer que se trata de um concurso
para recrutar um candidato para exercer funções na Divisão Financeira e Aprovisionamento, mais concretamente no apoio às Juntas de Freguesia e colaboração em eventuais candidaturas naquela área. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado, com vinte e dois votos a favor e treze abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZOITO – Junta de Freguesia de Valoura – Proposta de Protocolo de
Cooperação – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Na Freguesia de Valoura se encontra já em funcionamento o Centro de Convívio de Vila do
Conde; -------------------------------------------------------------------------------------------------------O espaço em causa se destina a apoiar os habitantes da Freguesia, através da promoção de
atividades ocupacionais, do fornecimento de refeições, entre outras valências; ----------------Este espaço revela-se, assim, fundamental aos residentes, na medida em que promove o
combate ao isolamento da população mais idosa; ---------------------------------------------------É pretensão da Câmara Municipal continuar a apostar na dotação de mais valências de
apoio social na área do concelho; -----------------------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar pretende, na esteira das políticas sociais que têm vindo a ser seguidas, aliar-se a este projeto. ---------------------------------------------------------------Pelo exposto, e nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33° da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, compete à Câmara Municipal "Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa,
desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças". ---------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 10 de março de 2016, no sentido de ser
celebrado um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de
Valoura, para apoio ao funcionamento do Centro de Convívio de Vila do Conde. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Mesa para propor que os pontos nºs 18 a 24 fossem apreciados e deliberados em conjunto, tendo merecido a concordância dos respetivos Grupos Municipais; Borges Machado para se referir ao ponto nº 18 e reconhecer o trabalho meritório
que a Junta de Freguesia de Valoura tem feito na área social. Seguidamente referiu-se ao
protocolo salientando que no mesmo não consta o número de pessoas que vão ser apoiadas
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e que o valor de 750 euros é muito pouco para as necessidades daquelas pessoas, mas outras
instituições existem que ainda menos recebem, existindo uma grande discrepância nos critérios estabelecidos. Solicita que não se corte a esta instituição e que se aumente às outras;
José Diegas para também se referir ao ponto nº 18 e para se congratular com a proposta
apresentada. Esclareceu que o edifício foi proposto e aprovado pela Junta de Freguesia,
sendo da inteira responsabilidade da mesma. É ainda da responsabilidade da Junta de Freguesia, o pagamento da técnica e da auxiliar, bem como todos os encargos com as instalações. Esclareceu ainda que as únicas entidades envolvidas neste processo são a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia e não existe nenhum acordo com a Segurança Social; Feliciana
de Andrade, para se referir aos pontos nºs 21 e 22 e para se congratular com as obras que
são objeto dos protocolos referidos, não concordando, no entanto, que se celebrem protocolos depois das obras já estarem concluídas. Não lhe parece uma boa prática e não vai de
encontro às recomendações do Tribunal de Contas feitas em 2015, que pedia mais rigor na
elaboração dos orçamentos municipais e que os mesmos sejam alicerçados em previsões
reais e fiáveis; Ireneu Lage para perguntar à deputada Feliciana de Andrade sobre quais as
obras que já estão concluídas e as que ainda estão por concluir; Celestiano da Fonte, para se
referir ao ponto nº 20 e para agradecer à Assembleia de Compartes, ao Conselho Diretivo
dos Baldios de Campo de Jales, à Junta de Freguesia de Vreia de Jales e à Câmara Municipal
de Vila Pouca de Aguiar pela obra que está protocolada e que em muito irá dinamizar aquela freguesia. O mesmo deputado referiu-se ainda ao polidesportivo de Campo de Jales questionando qual o prazo para o início das obras de requalificação daquele espaço, frisando o
estado degradante das casas de banho que estão a pôr em causa a saúde pública daquela
localidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vice-Presidente da Câmara começou por responder que em relação ao
ponto nº 18, as ajudas aos centros sociais e comunitários são as possíveis e o Centro Comunitário Nossa Senhora de Fátima, em Valoura, não tem qualquer apoio da Segurança
Social, daí a discriminação positiva. O Polidesportivo de Campo de Jales já tem uma candidatura pré-aprovada no âmbito das infraestruturas escolares e muito brevemente a obra será
iniciada. Em relação aos pontos nºs 21 e 22, disse que as obras ainda não estão concluídas,
daí que os protocolos celebrados fazem todo o sentido. O Senhor Deputado Borges Machado interveio para reforçar que o Centro Comunitário Nossa Senhora de Fátima é uma
IPSS e está registado como tal, questionando ainda a Senhora Vice-Presidente qual a razão
de não ter atendido a um pedido seu para a aquisição de uma viatura para o Centro Social
Nossa Senhora do Extremo, ao que a Senhora Vice-Presidente respondeu que se satisfizesse
tal pedido teria que também satisfazer outras entidades e isso seria financeiramente inviável.
Reafirmou ainda que o Centro Comunitário Nossa Senhora de Fátima não recebeu nem
recebe nenhuma verba da Segurança Social no âmbito das IPSS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZANOVE – Junta de Freguesia de Tresminas /Conselho Diretivo dos
Baldios da Granja – Proposta de Protocolo de cooperação financeira e técnica –
Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------A ligação rodoviária entre Granja e Tresminas se encontra em deficiente estado de conservação e manutenção que urge melhorar. --------------------------------------------------------------Tal melhoria nesta infraestrutura básica é há muito reivindicada pela população devido à sua
demonstrada necessidade. --------------------------------------------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar, da Junta de Freguesia de Tresminas e
do Conselho Diretivos dos Baldios da Granja, promover a requalificação imediata daquele
troço, por forma a garantir melhores condições de circulação às suas populações. ------------Nestes termos e com o objetivo de suprir tais lacunas e no âmbito das atribuições conferidas pelo artigo 23°, n.º 2, alíneas a) e m) da Lei no 75/2013, de 12 de setembro, é presente
uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, já aprovada na
reunião da Câmara Municipal de 24 de março de 2016, no sentido de ser celebrado o protocolo em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE – Junta de Freguesia de Vreia de Jales/Conselho Diretivo dos
Baldios de Campo de Jales – Proposta de Protocolo de cooperação financeira e técnica - Apreciação e deliberação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que, ----------------------------------------------------------------------------------------1. Determina o n° 2, do artigo 235.° da Constituição da Republica Portuguesa que o Poder
Local tem como obrigação acompanhar o esforço na escolha e adoção de soluções adaptadas às realidades concretas das populações respetivas, prosseguindo os interesses das suas
populações; -------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ao Estado em geral, e ao Município de Vila Pouca de Aguiar, em particular, incumbem
responsabilidades de apoiar atividades de natureza desportiva e recreativa de interesse para
o município. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. Pretende o Município de Vila Pouca de Aguiar, como é de sua competência, dar contributos no apoio a projetos de interesse municipal; ---------------------------------------------------4. Para o efeito pretende celebrar com a Freguesia de Vreia de Jales e Conselho Diretivo
dos Baldios de Campo de Jales um protocolo para construção das piscinas de Campo de
Jales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. A construção desta infraestrutura básica é há muito reivindicada pela população devido à
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sua demonstrada necessidade. ---------------------------------------------------------------------------Nestes termos e ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33° da Lei 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 10 de março de 2016, no sentido de ser autorizada a celebração de um Protocolo com a Freguesia de Vreia de Jales e o
Conselho Diretivo dos Baldios de Campo de Jales, nos termos e condições da minuta que
se anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE E UM – Junta de Freguesia de Vreia de Bornes – Proposta de Protocolo de cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia de Vreia de Bornes fez um procedimento para pavimentação de diversas ruas da Freguesia; ---------------------------------------------------------Considerando que por despacho do Presidente da Junta de Freguesia de Vreia de Bornes
datado de 9 de Junho de 2015, foi adjudicado à empresa vencedora a execução dos referidos
trabalhos, conforme proposta em anexo; --------------------------------------------------------------Considerando que a obra se encontra em curso e tendo necessidade de proceder à conclusão dos trabalhos constantes da empreitada; ----------------------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar e da Junta de Freguesia de Vreia de
Bornes promover a conclusão das pavimentações das diversas ruas em falta, por forma a
garantir melhores condições de circulação à população das diversas aldeias da Freguesia. ---Com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições conferidas pelo artigo
23°,11.° 2, alínea a) da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, é presente uma proposta do
Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, já aprovado na reunião da Câmara
Municipal de 10 de março de 2016, no sentido de ser celebrado o protocolo em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE E DOIS - Junta de Freguesia Bornes de Aguiar – Proposta de protocolo de cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que o cemitério de S. Martinho em Bornes de Aguiar se encontra ocupado
quase na totalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia de Bornes fez um procedimento para a ampliação
do referido cemitério; -------------------------------------------------------------------------------------Considerando que por despacho do Presidente da Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar,
foi adjudicado à empresa vencedora a execução dos referidos trabalhos, conforme proposta
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em anexo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando ainda que a Junta de Freguesia pretende executar um passeio na estrada das
Romanas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar e da Junta de Freguesia de Bornes de
Aguiar promover a execução das referidas obras. ----------------------------------------------------Com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições conferidas pelo artigo 23°,
n.º 2, alínea a) da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, é presente uma proposta do Senhor
Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal
de 14 de abril de 2016, no sentido de ser aprovada a celebração do protocolo em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE E TRÊS – Junta de Freguesia de Telões – Proposta de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia de Telões solicitou apoio financeiro para a aquisição
de dois imóveis situados no centro da aldeia de Telões. --------------------------------------------Considerando a necessidade de melhorar as condições de vida às suas populações através da
execução de infraestruturas básicas, há muito reivindicadas pela população devido à sua
demonstrada necessidade. --------------------------------------------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar e da Junta de Freguesia de Telões requalificar o espaço onde se situam os referidos imóveis, por forma a garantir melhores condições de convívio e lazer à população da aldeia. ------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 14 de abril de 2016, no sentido de ser concedido um apoio financeiro à Junta de Freguesia de Telões no valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), para aquisição dos referidos imóveis e de acordo com a alínea ccc) do n°
1 do artigo 33º da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro submeter a proposta para a Assembleia Municipal, para, apreciação e deliberação, nos termos do disposto na alínea j) do n° 1
do artigo 25° da referida Lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE E QUATRO – Postura Municipal de Trânsito – Proposta de alteração- Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com o objetivo de melhorar e disciplinar a circulação de veículos, de contribuir para a minimização de conflitos entre estes e peões, pretendem introduzir-se várias alterações nos
sentidos viários em Vila Pouca de Aguiar com o intuito de reduzir percursos, clarificar a
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orientação para os principais serviços, comércios e equipamentos e ir de encontro às normas técnicas de acessibilidade. --------------------------------------------------------------------------A presente alteração à postura municipal de trânsito de Vila Pouca de Aguiar é elaborada
em conformidade com as disposições conjugadas do n.º 7 do artigo 112.° e artigo 241.° da
Constituição da República Portuguesa, do disposto nas alíneas k), ee), rr) e ccc) do n.°1,
todos do artigo 33° do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; e alínea g do n.º 1,
do artigo 25.° do mesmo diploma. ---------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
no sentido de ser aprovada a seguinte alteração: -----------------------------------------------------A. Largo Sousa Teixeira e Av. Dr. Carlos Alberto de Sousa - circulação nos dois sentidos de
trânsito e supressão dos lugares de estacionamento existentes. O que consubstancia a eliminação da alínea c) do ponto 6.1.1 do artigo 6.° da postura municipal de trânsito. -------------B. Rua Comendador Silva, em frente à CM (Palacete Silva) - circulação nos dois sentidos de
trânsito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Rua Duque d'Ávila e Bolama permitir a circulação ascendente (nascente/poente). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Vice-Presidente da Câmara para fazer uma breve apresentação da proposta;
Alfredo Felícia para dizer que o centro da Vila teve alguma pujança económica quando era
atravessada pelas Estradas Nacionais nºs 2, 206 e 212. Recordou também que a Câmara
Municipal aderiu no passado recente à Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 que poderá trazer um novo dinamismo aos concelhos do interior. No seu entender
devia rasgar-se a Estrada Nacional 2 entre as rotundas norte e sul e eliminar algumas zonas
de estacionamento. Sugeriu também que a Avenida Dr. Carlos Sousa tivesse circulação do
trânsito nos dois sentidos e na Praça 25 de Abril deveria haver mais circulação automóvel.
Chamou ainda a atenção para o facto de junto ao Lar de Idosos Dr. Domingos Dias onde
também existe um centro de fisiatria, os seus utentes estacionarem em cima de uma curva
do lado sul, que muito congestiona o trânsito naquela zona; Paulo Pimenta para dizer que
num passado recente, o Senhor Presidente da Câmara iniciou um processo de revisão à postura de trânsito, com reuniões com comerciantes tendo também encomendado um estudo à
Universidade do Porto que já foi apresentado e discutido. Embora o documento não reflita
tudo o que foi sugerido, considera que é um bom instrumento no intuito de melhorar o
trânsito no interior da Vila, havendo sempre tempo para se fazer uma reavaliação mais
aprofundada; Vice-Presidente da Câmara para dizer que a circulação na Praça 25 de Abril já
está prevista no âmbito das UOPG. Quando ao Estacionamento na curva junto ao centro
de fisiatria, disse não se justificar, uma vez que há estacionamento na área circundante do lar
e que iria mandar averiguar a situação. O que se deseja é uma mobilidade urbana de peões e
não de veículos, informando que já se procedeu a candidaturas nesse âmbito com a conclusão de espaços clicáveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção do público: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o munícipe, Senhor António Nelson Batista, para se referir a um protocolo celebrado entre o Município e a UNICER no âmbito da requalificação do Centro Hípico
das Romanas, questionado se a Ponte Romana vai ou não ser requalificada, acrescentado
que as pontes da freguesia estão todas em mau estado de conservação. Congratulou-se com
a abertura ao público do Espaço do Cidadão de Pedras Salgadas, apesar do mesmo só ter
acontecido quase um ano após a sua inauguração. Mesmo assim existe um défice de informação aos utentes que necessitam de o frequentar. Mais disse que o caminho do carrasco
foi legalizado pertencia à UNICER e que agora foi tapado. Construiu-se um novo caminho
que dá acesso ao Campo da Portelinha mas ainda não está devidamente pavimentado, pelo
que solicitou a execução de um tapete em betuminoso, uma vez que se trata do acesso a
uma zona muito frequentada, principalmente em dia de jogos de futebol. ------------------------------ Interveio o munícipe, Senhor Henrique Campos, para enaltecer o empenho demonstrado pelo Senhor Deputado da Assembleia da República, José Luís Ferreira, na resolução da manutenção da consulta aberta no Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar. O
mesmo munícipe perguntou ainda para quando está prevista a mudança dos bombeiros
para o novo quartel, dado que se está a aproximar a época de incêndios e não vislumbra
nenhuma movimentação nesse sentido. ----------------------------------------------------------------------- A Senhora Vice-Presidente da Câmara começou por responder que a Ponte Romana
é um monumento de interesse municipal e há todo o interesse em requalificá-la. O Espaço
do Cidadão de Pedras Salgadas ainda não tem a informação inteiramente disponível porque
está dependente da entidade da modernização administrativa e espera que tudo esteja resolvido a breve trecho. Mais atrasada está a abertura do Espaço do Cidadão de Vila Pouca de
Aguiar em virtude da transição de governo, tendo já estado em contacto com a Senhora
Secretária de Estado para a resolução do problema. Em relação ao caminho do carrasco e
uma vez que se confirma que o mesmo pertence à UNICER, disse que a responsabilidade
em executar obras é daquela empresa, no entanto, cabe também ao Senhor Presidente da
Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar emitir parecer relativamente ao caminho alternativo. Relativamente à mudança para o novo quartel, informou que têm havido reuniões para
debater essa matéria, estando esta situação ainda dependente da conclusão definitiva das
acessibilidades. Finalmente esclareceu que só o Senhor Presidente da Câmara poderá informar qual a data agendada para que a mudança de efetue. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As intervenções dos Senhores Deputados ficaram gravadas em MP3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- E nada mais havendo a tratar, pelas dezasseis horas e trinta minutos, o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta e vai ser assinada pelos Membros da Mesa. ---------------------------------------O Presidente: ______________________________________.

O Primeiro Secretário: _______________________________.

O Segundo Secretário: _______________________________.

