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-------- Aos vinte dias do mês de junho 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, Armando José Ferreira Mourão, Jorge
Eduardo Lemos Barroso e Maria das Dores Ferreira Rodrigues 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, Ana
Cristina Caeiro Teixeira, Gui Jorge Machado Sarmento e Manuel Joaquim de Sousa Almeida. Faltou também o Senhor Deputado, José Manuel Moreira Nunes Matias, que justificou
a falta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faltaram ainda os Senhores Deputados Municipais, António José de Almeida Gonçalves, Adelino José Reguengo Machado, Irineu Salgado Lage e Norberto Paulo Xavier
Pires, tendo designado para os representar, os Senhores: José Ferreira Cardoso, Fernando
da Silva Guedes Maria Marlene Alves Guerra e Ana Paula da Silva Lopes, respetivamente,
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 18.04.2016 a 20.06.2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 18 de abril de 2016 – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e cinco votos a favor e cinco abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa propôs um voto de pesar e condolências à Família da
Senhora, Josefina Jesus Ferreira Jorge, recentemente falecida, Mãe da Senhora Deputada
Municipal, Maria das Dores Ferreira Rodrigues. ------------------------------------------------------------- Igualmente, foi respeitosamente guardado um minuto de silêncio acompanhado
pelo Executivo Municipal e pelo público presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou uma moção, que se
anexa e se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- “O Centro Hípico de Pedras Salgadas acolheu, de 6 a 8 de Maio, o Concurso Internacional de
Saltos, prova que veio reavivar a tradição hípica no concelho de Vila Pouca de Aguiar, nomeadamente na
Vila Termal de Pedras Salgadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Pedras Salgadas possui uma "forte tradição hípica" e recebeu durante vários anos muitas competições
nacionais e internacionais. Este ano e após a requalificação do Centro Hípico das Romanas, obra dinamizada pelo Município de Vila Pouca de Aguiar, concretizou-se o regresso das grandes provas de hipismo a
Pedras Salgadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Não obstante o mau tempo que se fez sentir durante o fim-de-semana da realização do Concurso de
Saltos Internacional, os cavaleiros elogiaram e muito a prova, salientando por várias ocasiões que estavam
perante um dos melhores pisos para a prática do hipismo. Também o público aderiu em grande massa e
mostrou enorme satisfação e regozijo pelo regresso desta modalidade a Pedras Salgadas. -------------------------------- Com a realização deste evento, o concelho e a região foram grandemente projetados de variadíssimas
formas, pelos participantes, público, expositores e comunicação social. A própria Maria Frutuosa Melo,
heptacampeã nacional, elogiou a excelente organização do concurso, bem como a exemplar recuperação deste
espaço de grande tradição hípica. Conscientes das potencialidades que o nosso concelho possui, a Assembleia
Municipal de Vila Pouca de Aguiar, sob proposta do grupo municipal do PSD, expressa através desta
moção o seu regozijo pelo sucesso da realização do Concurso de Saltos Internacional. ----------------------------------- É com grandes eventos como este, que se consegue projetar bem alto o bom nome do nosso concelho
contribuindo assim para um maior desenvolvimento socioeconómico e afirmação turística de Pedras Salgadas
e do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar, reunida a vinte de junho de dois mil e dezasseis, considerando e reconhecendo a importância da realização deste evento para o concelho, deliberou sob
proposta do grupo municipal do PSD: -------------------------------------------------------------------------------------• Congratular-se com a realização do Concurso Hípico de Pedras Salgadas, reconhecendo o elevado potencial económico e social que trouxe ao concelho de Vila Pouca de Aguiar. --------------------------------------------• Dar conhecimento desta moção: -------------------------------------------------------------------------------------------- À Federação Equestre Internacional. -------------------------------------------------------------------------------------- À Federação Portuguesa Equestre. ----------------------------------------------------------------------------------------- Às entidades organizadoras. ------------------------------------------------------------------------------------------------- À comunicação Social”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou uma moção, que se
anexa e se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- “No passado 3 de junho de 2016 o Município de Vila Pouca de Aguiar recebeu o prémio de Melhor Informação Turística referente ao Centro Interpretativo de Tresminas. ----------------------------------------------- O Centro Interpretativo de Tresminas localiza-se no centro da aldeia de Tresminas, no concelho de
Vila Pouca de Aguiar. A antiga Casa Paroquial da localidade, em estreita relação com a Igreja de São
Miguel, conheceu uma recente requalificação da qual resultou um núcleo museológico num conceito renovado
e com o objetivo de interpretar a área mineira romana de Tresminas e a paisagem resultante de séculos de
intensa exploração aurífera naquela região. --------------------------------------------------------------------------------------- Ouro e tecnologia mineira, rede hidráulica, história, geografia e rede viária são temas do percurso
expositivo, devidamente complementado com um anfiteatro ao ar livre para espetáculos de natureza artística
e cultural. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inaugurado a 17 de julho de 2015, encontra-se em funcionamento desde essa altura, estando aberto
ao público de segunda a domingo das 10h00 às 18h00. ----------------------------------------------------------------------- Conscientes da importância que este renovado equipamento (Polo 1), assim como o novo espaço expositivo (Polo 2) têm para a História, para a Memória e para a Identidade de toda a região de Vila Pouca
de Aguiar, o Município de Vila Pouca de Aguiar candidatou o Centro Interpretativo de Tresminas, o
percurso exterior, a sala expositiva do Polo 2 e os trilhos/miradouros aos diversos prémios instituídos pela -------- Associação Portuguesa de Museologia (APOM), no presente ano de 2016. ------------------------------------- Este prémio é atribuído anualmente no âmbito da museologia, tendo várias categorias. Vila Pouca
de Aguiar venceu com o projeto de Melhor Aplicação de Gestão Multimédia. Este é mais um prémio conquistado pelo Município de Vila Pouca de Aguiar, que muito nos orgulha, demonstrando claramente o
profissionalismo que é colocado em cada dossier trabalhado pelo Município. -----------------------------------------------A Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar reunida a vinte de junho de dois mil e dezasseis,
considerando e reconhecendo o potencial que o Complexo Mineiro de Tresminas tem para o desenvolvimento
turístico do concelho deliberou sob proposta do grupo municipal do PSD: ------------------------------------------- Congratular-se com a conquista do prémio, - Melhor Informação Turística, - atribuído pela Associação
Portuguesa de Museologia ao Município de Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------------- Enviar esta moção aos órgãos de comunicação social”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Feliciana de Andrade, para se congratular com a moção apresentada, considerando que aquele espaço é uma via de desenvolvimento para o Concelho. Deixou ainda a
sugestão para que fosse resolvida a questão do ar condicionado no auditório; Miguel Calheiros, para afirmar que o que estava em causa era a atribuição do prémio, com o qual
também se congratulou. Relativamente a outras questões laterais, que também poderão ser
consideradas pertinentes, disse que deverão ser tratadas mas não no âmbito desta moção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou uma moção, que se
anexa e se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar foi considerada uma Câmara Modelo do Norte
de Portugal, ficando entre os quatro municípios nomeados para Município do Ano Portugal 2016, na
secção Município do Ano Norte (menos de 20 mil habitantes). ------------------------------------------------------Este prémio instituído pela Universidade do Minho, através da sua plataforma UM-Cidades, visa reconhecer as boas práticas dos municípios portugueses. ---------------------------------------------------------------------------------- Esta distinção ao Município de Vila Pouca de Aguiar, que muito orgulha todos aguiarenses, vem-se
juntar a outras recentemente atribuídas, tal como do 8° lugar a nível nacional no Índice de Transparência
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ao estar entre os municípios finalistas deste prémio é claramente demonstrador do trabalho que está
a ser levado a cabo pelo executivo municipal, mas é também resultado de uni esforço coletivo que envolve
também os Presidentes de Junta de Freguesia, os Deputados Municipais, bem como todos os Aguiarenses. -------- Assim, são realçados valores como competência e profissionalismo, mas também o contributo dado
para o engrandecimento do nome do concelho de Vila Pouca de Aguiar, que todos amamos e no qual gostamos de viver. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reconhecendo a importância de estar entre os quatro municípios finalistas deste prémio, a Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar reunida a vinte de junho de dois mil e dezasseis deliberou sob
proposta do grupo municipal do PSD: -------------------------------------------------------------------------------------- Congratular-se com esta distinção atribuída ao Município de Vila Pouca de Aguiar. ------------------------Manifestar à Câmara Municipal, nomeadamente ao seu executivo, o regozijo pelo trabalho desenvolvido, o
qual culminou com o reconhecimento público da Universidade do Minho, destacando o nosso Município de
entre todos os outros da Região Norte, contribuindo, assim, para engradecer ainda mais o nosso município; Enviar esta moção aos órgãos de comunicação social”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Feliciana de Andrade, para referir que esta moção já tinha sido aprovada
numa outra sessão, pelo que considerou esta um aproveitamento político por parte do
Grupo Municipal do PSD. Assim o seu Grupo Municipal abstêm-se na votação; Miguel
Calheiros, para dizer que o objeto da moção votada em outra sessão não era este. Trata-se
de um prémio posterior ao antes alcançado e que muito orgulha o Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e dois votos a favor e onze abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou uma moção, que se
anexa e se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- “A Federação de Motociclismo Portuguesa organiza todos os anos o Portugal de Lés-a-Lés. Este
evento é já considerado o maior evento moto turístico da europa. Com recordista caravana de 1684 participantes em mais de 1500 motos, a 18ª edição do Portugal de Lés-a-Lés ligou Albufeira a Vila Pouca de
Aguiar, mais precisamente à Vila termal de Pedras Salgadas, com passagem pelo Luso e Buçaco, em 1000
quilómetros de descoberta. Com um elevado número de estrangeiros, nomeadamente de Espanha, França,
Suíça e Grã-Bretanha, a 18 edição do Portugal de Lés-a-Lés teve início no dia 9 Junho em Albufeira e
terminou no dia 11 de Junho na Vila Termal de Pedras Salgadas, no concelho de Vila Pouca de Aguiar.-------- Este evento revestiu-se de elevada dimensão constituindo, pois, uma mais-valia para o nosso concelho
em termos económicos e culturais, considerando que permitiu esgotar a capacidade de todas as unidades
hoteleiras do concelho, verificando-se também uma promoção a nível turístico do nosso concelho, dado que os
participantes tiveram que efetuar várias paragens em diversos locais do nosso concelho. -------------------------Sabendo que este evento é, na atualidade, dos mais desejados pelos municípios, congratulamo-nos pelo facto
do município de Vila Pouca de Aguiar ter conseguido não só a chegada em 2016, bem como a garantia da
partida da 19' edição em 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar, reunida em reunião ordinária em vinte de junho de
dois mil e dezasseis, deliberou, sob proposta do grupo municipal do PSD: -----------------------------------------• Congratular-se com a realização do Portugal de Lés-a-Lés, reconhecendo o elevado potencial económico e
social que trouxe ao concelho de Vila Pouca de Aguiar; ---------------------------------------------------------------• Determinou ainda saudar todas as associações desportivas, culturais e recreativas do concelho que contribuíram através do controle de picagem, confeção da refeição e organização do percurso, para a receção dos
mais de 1600 participantes, nomeadamente: -----------------------------------------------------------------------------Moto Club do Corgo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- CTM; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Cultural e Recreativa da Gralheira; ------------------------------------------------------------------------ Associação Cultural Recreativa e Social do Alvão; -------------------------------------------------------------------- Centro Cultural e Recreativo de Bornes de Aguiar;--------------------------------------------------------------------- Agrupamento de Escuteiros 1375 - Pedras Salgadas. ----------------------------------------------------------------• Dar conhecimento desta moção: -------------------------------------------------------------------------------------------- À Federação Nacional de Motociclismo; --------------------------------------------------------------------------------- Às associações que colaboraram na organização do evento; ----------------------------------------------------------- À Comunicação social”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Socialista, apresentou uma Proposta de Recomendação, que se anexa e se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta as seguintes considerações: ---------------------------------------------------------------------------------
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1. A gestão dos dinheiros públicos deve ser rigorosa, ponderada e fiscalizada pelo órgão competente, a Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. É necessária uma absoluta transparência nos procedimentos atinentes às contas públicas e é preciso combater o desperdício financeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------3. A Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar, reunida em sessão ordinária no dia 20 de Junho de
2016, recomenda ao Executivo Municipal o seguinte: ------------------------------------------------------------------ Prestar à Assembleia Municipal informação detalhada relativamente ao procedimento/procedimentos
concursais referenciados nas noticias recentemente conhecidas e que referem a existência de processo-crime em
que são visados o Sr. Presidente da Câmara Municipal, um funcionário municipal e o anterior presidente
do executivo, bem como das conclusões de inquérito interno para apuramento de eventual responsabilidade
disciplinar do ou dos responsáveis pelo concurso ou concursos em causa”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Mesa, para referir que o assunto já foi amplamente debatido
na comunicação social e foi também objeto de um comunicado do Senhor Presidente da
Câmara Municipal. Mais disse que o processo está a decorrer os seus trâmites legais nas
instâncias judiciais e apela a que todos aguardem serenamente o veredito final. Até lá, considerou que deverão ser evitados comentários que perturbem o decurso do processo. Assim, no âmbito da liberdade de expressão e num ambiente de sã convivência democrática,
concedeu a oportunidade aos senhores deputados, que assim o entendessem, para se pronunciarem sobre a matéria em causa; Presidente da Câmara Municipal, para referir que este
processo está em fase de inquérito pelas instâncias judiciais. Disse que já prestou diversos
esclarecimentos públicos, quer na Câmara Municipal, quer na comunicação social através
de um comunicado. Referiu que o processo relativo ao procedimento concursal em causa
está à disposição de todos os senhores deputados que o queiram consultar em horário
normal de expediente. Quanto ao processo disciplinar mencionado na recomendação, disse
não concordar com ele, uma vez que ainda não existe qualquer decisão judicial e tem plena
confiança no técnico em causa. Por outro lado, considerou que seria abusivo instaurar
qualquer procedimento interno quando está a decorrer um inquérito judicial; Paulo Pinto,
para referir que a Assembleia Municipal e os Aguiarenses têm o direito de ser informados
de todo o processo administrativo que levou a este inquérito e isso é uma questão política e
não judicial. Disse que o Senhor Presidente da Câmara Municipal quando praticou o ato foi
na qualidade de Presidente da Câmara e devia haver mais prudência na prática desse ato.
No seu entender devia ser aberto um inquérito interno para se averiguar o que aconteceu,
sendo que o mesmo não colide com a responsabilidade criminal. Solicitou um esclarecimento cabal e pormenorizado de todo o procedimento e mesmo não havendo responsabilidade criminal poderá haver responsabilidade disciplinar. Requereu informação de todo o
procedimento concursal; Miguel Calheiros, para dizer que desconhece o processo de procedimento, fazendo uma análise dos vários pontos da recomendação. No seu entendimento
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o processo disciplinar só faria sentido se houvessem fortes indícios antes da conclusão do
processo-crime e não deve haver nenhuma antecipação relativamente à decisão judicial.
Frisou ainda que o acesso incondicional ao processo sem limites é razoável ao contrário do
envio de uma cópia de todo o procedimento. Recordou que, ano após ano, têm sido reconhecidos os elevados índices de transparência do exercício dos executivos municipais. Disse compreender as preocupações do PS, mas não se podem violar os princípios da separação de poderes, pelo que se deve deixar a justiça funcionar; Paulo Pinto, para dizer que o
Senhor Deputado Miguel Calheiros afirmou que não conhece o processo e que não existem
indícios. No seu entender para haver uma acusação têm que haver indícios, mas não é isso
que está em causa. Disse que pode não haver crime e haver responsabilidade disciplinar.
Mais disse que se o Senhor Presidente da Câmara assumir perentoriamente que não existe
nenhuma responsabilidade do técnico, em face das averiguações que fez, o assunto fica
encerrado, sem ficar dependente do processo-crime; Miguel Calheiros, para reforçar que
não é razoável disponibilizar uma cópia do processo a cada Grupo Municipal, mas sim o
acesso ilimitado. Em relação à intervenção do Senhor Deputado Paulo Pinto, disse e mantém, que para um superior hierárquico abrir um procedimento disciplinar tem que haver
indícios da existência de alguma irregularidade, o que não é o caso. Por outro lado, podia a
conclusão do procedimento disciplinar ser anterior à conclusão do processo-crime, correndo-se o risco de haver duas conclusões diferentes; Feliciana de Andrade, para dizer que o
Senhor Presidente da Câmara Municipal já se prontificou a prestar todos os esclarecimentos e a disponibilizar uma cópia do procedimento aos Grupos Municipais, o que lhe pareceu assertivo. Disse depreender das palavras do Senhor Deputado Paulo Pinto, que este se
referiu a um processo de averiguações e não a um processo disciplinar, o que no seu entender faz todo o sentido. O técnico, mediante as conclusões daí retiradas, poderia eventualmente ser suspenso até decisão judicial; Presidente da Câmara, para reforçar que não faz
qualquer sentido instaurar um processo de averiguações e que dentro do horário laboral
qualquer deputado pode consultar o processo, desde que acompanhado de um elemento da
Câmara Municipal. Recordou que nos últimos três anos o Município foi condenado por
algumas obras executadas aquando dos executivos do PS que foram realizadas sem qualquer procedimento numa completa anarquia. Tais processos também poderão ser consultados por quem o desejar. Finalmente afirmou que não deixará de assumir as suas responsabilidades, mediante os factos que vierem a ser apurados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Rejeitada por maioria, com vinte e dois votos contra, dez votos a
favor e duas abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “O Grupo Municipal do Partido Socialista, apresentou uma moção, que se anexa e
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar é das associações mais antigas do nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ No passado dia 4 de Junho comemorou o seu 982 aniversário. ----------------------------------------------------- Nesse dia, foi possível constatar que esta Associação Humanitária é hoje uma corporação dinâmica,
com um corpo ativo constituído por um número significativo de jovens. ------------------------------------------------------ Foi, também, apresentada pela primeira vez ao público a Fanfarra desta Associação Humanitária,
que era uma longa aspiração, agora cumprida. A Fanfarra é constituída por pessoas de várias idades, o que
indicia que será mais uma valência que irá servir para captar mais jovens e permitirá abrilhantar as cerimónias onde os nossos bombeiros estão presentes. -------------------------------------------------------------------------------- Assistimos, ainda, à promoção de vários bombeiros jovens, situação que permite rejuvenescimento do
nosso corpo ativo, dando-lhe uma maior capacidade de ação. ------------------------------------------------------------------ Toda esta evolução é de louvar, pois como todos sabemos, esta Associação viveu alguns anos asfixiada pelo poder político local e, somente, com uma Direção coesa e um Comando sempre presente e colaborante, foi possível que esta Instituição não definhasse e até se desenvolvesse. ---------------------------------------------------- Assim, o grupo parlamentar do Partido Socialista vem propor a esta Assembleia um voto de louvor
pelo trabalho desempenhado pela Direção, Comando e Corpo Ativo da Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, em prol da segurança dos habitantes do nosso concelho. ------------------------------- Deve ser dado conhecimento desta moção: -------------------------------------------------------------------------- À Autoridade Nacional de Proteção Civil; ----------------------------------------------------------------------------- À Liga dos Bombeiros Portugueses; --------------------------------------------------------------------------------------- À Srª Ministra da Administração Interna; ----------------------------------------------------------------------------- À comunicação social regional”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Gui Sarmento, para se congratular, em seu nome e em nome do seu Grupo
Municipal, com a ação desenvolvida pelos Bombeiros Voluntários. No entanto, não concordou com o parágrafo onde refere (…) esta Associação viveu alguns anos asfixiada pelo poder
político local (…), considerando que o mesmo tem um pendor e um aproveitamento político,
infeliz e sectário, servindo apenas como arremesso político, reduzindo assim a importância
do reconhecimento da Assembleia Municipal e comunidade aguiarense. Assim, solicitou a
retirada do parágrafo mencionado; Paulo Pinto, para dizer que o parágrafo poderá não ser
do agrado do Grupo Municipal do PSD, mas corresponde inteiramente ao que se passou e
foi o sentimento da direção e do corpo ativo na altura. Foi evidente a falta de apoio por
parte da Câmara Municipal, ao contrário do que agora acontece; Gui Sarmento, para referir
que esta moção não revela o real valor dos Bombeiros nem o valor que a comunidade local
lhe atribui, servindo apenas de mera bandeira política do PS. Disse que o seu Grupo Municipal manifestará o seu apoio através desta ou de outras iniciativas futuras que demonstrarão o real valor daquela instituição; Alfredo Felícia, para referir que chumbar esta moção é
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ir contra todos os jovens que fazem parte do corpo ativo. Reconheceu que durante quatro
anos a Associação não teve o apoio necessário e isso nunca deverá ser esquecido, independentemente das responsabilidades havidas naquele tempo. Mesmo assim a Associação sobreviveu graças ao apoio dos seus associados, da direção, do corpo ativo, dos jovens, de
diversas instituições e da comunidade em geral. Finalizou apelando à aprovação da moção,
que no seu entender não tem qualquer cariz político e que os Bombeiros merecem este
reconhecimento; Miguel Calheiros, para dizer que este texto até poderá tirar mérito a esta
direção e às anteriores. O seu cariz político retira-lhe amplitude e o consenso que a homenagem aos Bombeiros merece; Manuel Agostinho Machado, também comandante daquela
instituição durante os últimos cinco anos e cujo mandato vai agora terminar. Também reconheceu que durante os dois primeiros anos não teve o apoio camarário que era expectável e as dificuldades foram muitas. Solicitou que os líderes dos dois grupos municipais chegassem a um consenso quanto ao texto da moção para que a mesma pudesse ser aprovada
por unanimidade. Finalmente fez alguns agradecimentos, em especial ao responsável pela
proteção civil, Senhor João Fontes, ao Senhor Vereador, Duarte Marques, quer pelo apoio
prestado, quer pelas palavras de permanente reconhecimento ao trabalho dos Bombeiros,
também expresso pelo Senhor Presidente da Mesa; Feliciana de Andrade, para dizer que a
História não pode ser apagada e, de facto, aquela instituição viveu quatro anos de verdadeira asfixia financeira provocada pela Câmara Municipal e isso não poderá ser ignorado, pelo
que o seu Grupo Municipal não altera o texto da moção; Miguel Calheiros, para também
reconhecer o empenho e a dedicação do Senhor Comandante que vai cessar funções e que
é e será sempre uma mais-valia para a comunidade. Lamentou também a posição do Grupo
Municipal do PS que impede a votação unanime desta moção, o que não condiz nada com
aquilo que os Bombeiros merecem, deixando um último apelo para que os grupos municipais se entendessem sobre a elaboração de um texto conjunto; Presidente da Mesa, para
manifestar o seu reconhecimento público ao desempenho dos Bombeiros, independentemente de quem os serviu, apelando também a um entendimento entre os Grupos Municipais e concedeu um período de dez minutos para os grupos dialogarem e tentarem chegar a
um consenso; Paulo Pinto, para dizer que o seu Grupo Municipal irá manter o texto; Miguel Calheiros, para dizer que o seu Grupo Municipal votará contra e que irá apresentar
uma declaração de voto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Rejeitada por maioria, com vinte e dois votos contra e doze votos
a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou uma declaração de
voto, que se anexa e se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------- “O grupo municipal do PSD na Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar, face ao texto da
moção apresentado pelo Partido Socialista, subscreve o mesmo com a exceção do parágrafo 6º, por entender
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que o mesmo tem um conteúdo político que não se coaduna com o restante texto, nomeadamente na parte
“asfixiada pelo poder local” tendo manifestado disponibilidade para aprovar a moção desde que esta parte
fosse retirada e face á recusa do Partido Socialista para o mesmo, não estava outra opção que não o voto
contra”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda neste período, interveio o Senhor Deputado, Philippe Ferreira, para se referir
ao Cartão Jovem e às suas vantagens, fazendo também um agradecimento ao executivo
pela implementação de políticas direcionadas para a juventude.------------------------------------------ Interveio também a Senhora Deputada, Feliciana de Andrade, para se referir à correspondência no período de 18.04.2016 a 20.06.2016 e à documentação relativa à homologação pelo Tribunal de Contas, da Conta do exercício de 2013 que lhe foi enviada, onde
constava nessa documentação que o Senhor Presidente da Mesa devia dar conhecimento a
todos os senhores deputados, o que não se veio a verificar; Presidente da Mesa, para responder que iria averiguar a situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 - AECORGO – Associação Empresarial do Corgo – Relatório de
Gestão e da Direção – Plano de Atividades e Orçamento para 2016 – Apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação, o relatório de gestão e da direção, plano de atividades e orçamento para 2016 da empresa em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Eólica Serra das Alturas, SA e Eólica de Montenegrelo, SA – Prestação de Contas de 2015 – Apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação os relatórios de prestação de contas de 2015 das empresas em
epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Empreendimento Eólico de Viade, Lda. – Relatório de Contas
de 2015 – Apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação os relatórios de prestação de contas de 2015 das empresas em
epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Associação de
Municípios do Alto Tâmega – Relatórios de contas de 2015 – Apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação, os documentos de prestação de contas de 2015 da empresa em
epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Relatório de Contas Consolidado da Gerência de 2015 – Apreciação.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Estabelece a Lei n° 73/2013, de 3 de setembro, no seu artigo 76°, n° 2 que "os documentos
de prestação de contas consolidadas são elaborados e aprovados pelos órgãos executivos de
modo a serem submetidos à apreciação dos órgãos deliberativos durante a sessão ordinária
do mês de junho do ano seguinte àquela a que respeitam." ----------------------------------------No ponto 3° do mesmo artigo é referido que os documentos de prestação de contas são
remetidos ao órgão deliberativo para apreciação juntamente com a certificação legal de contas e o parecer sobre as mesmas apresentados pelo revisor oficial de contas, cuja emissão
está prevista no artigo 77°, n° 2 alínea e) do citado diploma. --------------------------------------Neste âmbito foi preparado o documento anexo, com as contas consolidadas do Município
de Vila Pouca de Aguiar relativas à gerência 2015, sobre as quais o Revisor Oficial de Contas emitiu o seu parecer, que também se anexa. ------------------------------------------------------Assim e face ao exposto remete-se para apreciação o relatório de contas consolidado da
gerência de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Assunção de Compromissos Plurianuais – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovada a apresentação de candidatura ao programa comunitário "POSEUR" para
obtenção de financiamento para conclusão dos subsistemas de drenagem de águas residuais
dos lugares identificados no anexo I, das aldeias Adagoi, Bragado, Campo de Jales, Capeludos, Nozedo, Guilhado, Pedras Salgadas, Vila Meã, Sampaio, Sabroso, Quinta, Soutelinho
do Monte, Soutelo de Matos, Vila do Conde, Vilarelho, Soutelo de Aguiar e Tourencinho. -O valor total do investimento previsto no âmbito deste projeto é de 1.889.385,62€, acrescidos do IVA, assim discriminados: ----------------------------------------------------------------------- Redes de saneamento: 1.205.718,31€ s/IVA. -------------------------------------------------------- Pavimentações: 520.796,15€ s/IVA. ------------------------------------------------------------------ Redes de abastecimento de água: 82.901,17€ s/IVA. ----------------------------------------------- Obras diversas (reconstrução de muros, passagens, etc.: 79.970,00€ s/ IVA. -----------------Dispõe a alínea c) do n.º 1 do art.° 6.° da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - LCPA) e posteriores alterações, a assunção de
compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação
técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, quando envolvam entidades da administração local.
Nos termos do n° 1 do artigo 6° do Decreto-Lei n° 127/2012, de 21 de junho, para efeitos
de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.° da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, o que neste
caso não se verifica. ---------------------------------------------------------------------------------------O artigo 22.° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, adaptado à Administração Local,
determina a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada
sem prévia autorização conferida pelo Órgão Deliberativo salvo quando: ----------------------• Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ---------------------------------• Os seus encargos não excedam o limite de 20 000 contos (99.759,58 €) em cada um dos anos
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. ---------------O projeto em apreço tem enquadramento orçamental no projeto n° 6/1/2008 do Plano
Plurianal de Investimentos, tendo dotação suficiente para a despesa prevista para o corrente
ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Face aos considerandos enunciados propõe-se que, em face do exposto, e ao abrigo das
disposições legais e enquadramento supra citados, a Assembleia Municipal delibere: ---------Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do art.° 6.° da Lei n.º 8/2012, de 21 de feverei-
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ro e do art.° 12.° do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, emitir autorização favorável
à assunção de compromissos plurianuais no âmbito dos contratos a celebrar para a execução das empreitadas indicadas no anexo I, nos seguintes termos: ---------------------------------Encargos estimados para 2016 - 190.000,00 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---Encargos estimados para 2017 - 1.500.000,00 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---Encargos estimados para 2018 - 199.385,62 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara, para esclarecer que foi apresentada uma candidatura a
um programa comunitário que visa a obtenção de verbas para concluir algumas redes de
saneamento e águas. O compromisso é plurianual e prolonga-se pelos anos de 2016, 2017 e
2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Área de Reabilitação Urbana de Vila Pouca de Aguiar – Proposta
de delimitação – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando. ----------------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação da Assembleia Municipal com a data de 28-12-2015 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 das áreas de reabilitação urbana de Vila Pouca de Aguiar
(Norte e Sul), aprovadas na aludida deliberação, torna-se necessário promover uma alteração, para efeitos de apresentação de candidatura ao AVISO N.º NORTE-16-2016-10
PLANOS DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE-NORTE 2020. ------------------------------------------------A alteração em apreço consiste na delimitação de apenas uma área de reabilitação urbana
(ARU) para Vila Pouca de Aguiar, substituindo as duas anteriores, conforme planta e memória descritiva que se anexam. -------------------------------------------------------------------------Após aprovação pela Assembleia Municipal a presente ARU substitui na íntegra as duas
anteriores (ARU de Vila Pouca de Aguiar- Norte e ARU de Vila Pouca de Aguiar - Sul). ---Em face do exposto, tendo por base o disposto pelo n.º 1 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.º
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 Bastos, já aprovada na
reunião da Câmara Municipal de 27 de maio de 2016, no sentido de ser apreciada e deliberada a atual delimitação da ARU de Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara, para esclarecer que facilita haver apenas uma área de
reabilitação ao invés de duas, principalmente no acesso a fundos comunitários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Junta de Freguesia de Vreia de Jales – Proposta de protocolo de
cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia de Vreia de Jales está a executar a obra de requalificação da zona envolvente à sede da Junta de Freguesia; --------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia pretende ainda executar as obras de requalificação
da zona envolvente à casa mortuária de Raiz do Monte e requalificação dos tanques públicos do Bairro da Sainça em Campo de Jales; ---------------------------------------------------------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 Vreia de
Jales procederem de imediato à execução das referidas obras. -------------------------------------Nestes termos, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se
anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 27 de maio de 2016, no sentido de
ser aprovada a celebração do protocolo em anexo, de acordo com a alínea j) do n° 1 do
artigo 25° da referida Lei n° 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara, para dizer que se trata de um protocolo idêntico a
outros que já foram aprovados, que contempla uma comparticipação de 50% do valor total
e acompanhamento técnico dos serviços municipais; Celestiano da Fonte, para reconhecer e
se congratular com o investimento na Freguesia de Vreia de Jales, nomeadamente esta obra
e a construção das piscinas. Referiu-se ao polidesportivo de Campo de Jales e à parte circundante, principalmente o estado de avançada degradação dos balneários e das casa-debano que envergonha quem por ali passa e até à data nada foi feito; Presidente da Câmara,
para responder que as piscinas foram construídas com o intuito de promover a socialização
entre os jovens numa zona de forte impacto em termos de emigração. O polidesportivo foi
desativado no âmbito da parceria público-privada tendo a obra sido descontinuada. A autarquia já apresentou uma candidatura que engloba a requalificação da escola e do polidesportivo com uma comparticipação de fundos comunitários de 85% e 15% do orçamento
municipal e destes, 7,5% são do poder central. Pensa lançar o concurso público em 2016 e
2017 e quanto mais cedo melhor, até porque os balneários também darão apoio às piscinas;
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Ilídio Fontoura, para questionar sobre se existe ou não a intenção de construir novas piscinas em Pedras Salgadas, uma vez que as que lá existem, além da sua reduzida dimensão, são
privadas e não servem a população local; Presidente da Câmara, para esclarecer que, enquanto no Alvão e Jales as piscinas têm uma função de dinamização e socialização das comunidades locais, pela sua especificidade, em Pedras Salgadas já há um investimento em
curso que vem sendo implementado nos últimos dois anos, com diversas obras já concluídas e que se inserem numa estratégia sustentada que, naturalmente, incluirá a construção de
piscinas em tempo oportuno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção do público: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor, António Nelson Loureiro Batista, residente em Bornes de Aguiar, que apresentou as seguintes exposições, que se anexam a e se transcrevem: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- António N. L. Batista, exercendo "Cidadania" afinal do que estamos falando???.. É mais fácil se
queixar dos políticos, culpara a má qualidade dos serviços prestados à população e seguir encapsulado na
sua própria individualidade. Aceita-se o inaceitável porque denunciar, exigir os seus direitos demanda uma
atitude. Como isso, vai-se deixando para lá o que não faz sentido deixar passar. --------------------------------------- Exmo. Sr. Presidente da Assembleia, como cidadão residente em Pedras Salgadas, nas minhas
intervenções várias vezes alertei para o perigo que o Hotel Universal e o seu estado físico está a por em perigo pessoas e bens, junto fotocópia comprovativa. ----------------------------------------------------------------------------------- Examos, responsáveis políticos e alguns estão ainda hoje com responsabilidades executivas. Em
Setembro de 2011, Assembleia Municipal, o deputado Rui Crespo, questionou o então presidente de Câmara para uma verba de 147 mil euros paga à firma B e B consulting, resposta do então presidente, essa
empresa é responsável por diversos projetos do Município daí o valor pago. ------------------------------------------------ Pergunto estará esta verba é em números igual à acusação do Ministério Público acusou de alegado
favorecimento de uma empresa em concursos público que ocorreram em datas entre 2010 e 2011???. --------------- Sr. Presidente de Câmara Srs. vereadores do executivo Municipal, em reunião de Câmara Ordinário de 9 de Junho de 2016, Ponto-2- VMPS - Águas turismo - delimitação territorial da Estância Termal de Pedras Salgadas, que para a UNICER o nome que lhe chamam SPA Nattur Parque, que delimitação foi aprovada?? Com os votos da maioria e contra da Oposição ?. Apresento aqui a delimitação
existente publicada em diário da Republica. ------------------------------------------------------------------------------O poder Local: O indivíduo como social”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O poder local: O indivíduo como ator social. ----------------------------------------------------------------------
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-------- A cidadania, conforme visto, está relacionada com a democracia participativa, sendo que o seu exercício acontecerá quando as condições para tanto forem favoráveis. Além das previsões constitucionais de
exercício, novos instrumentos podem ser desenvolvidos para uma mais eficaz e eficiente cidadania. Neste
contexto, as melhores condições de desenvolver e exercer ocorrem quando há a oportunidade de participação
do cidadão, possibilitando a ele inteira-se dos assuntos que lhe são próximos e que lhe dizem respeito diretamente. E isto ocorre através do poder local, não somente com indivíduos que apenas vivem, mas sim, como
atores sociais, que se interessam pela sua realidade, que se engajam, interagem para a pacificação social, o
atendimento de demandas e o desenvolvimento da sociedade. Na sociedade contemporânea, opiniões e escolhas das pessoas são tomadas geralmente por aquilo que elas vivem. A vivência dos cidadãos aumenta o seu
poder de influenciar as decisões que são tomadas no espaço público. É com base no debate, na comunicação e
nas decisões dos cidadãos, é possível a elaboração de juízos de valores destes e tomadas de decisões pelo poder
público. A democracia é um processo e não o resultado, estando por isso, em permanente conflito com as
forças que desejam manter os seus interesses do bem comum, gerando acomodação da sociedade, ausência
representatividade e descrédito deve ser conquistado, construído, construído passo a passo, com a articulação
e convencimento dos cidadãos que pode dar certo, a sua participação na definição dos rumos da sociedade, do
seu meio, pelo espaço local. António Nelson Loureiro Batista, o cidadão revoltado com as injustiças do
poder local no Concelho de Vila Pouca de Aguiar”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara, começou por responder que o documento apresentado pelo Senhor Nelson Loureiro está relacionado com o perímetro de proteção das
águas mineromedicinais e o que é pedido pela UNICER é a delimitação territorial da estância termal de Pedras Salgadas. Esclareceu que o que a Câmara Municipal aprovou foi a
abertura de um período de consulta pública a um pedido da UNICER de delimitação territorial. Informou ainda que enviou um ofício àquela empresa onde constava que não havia
interesse nessa delimitação, argumentando que se tratava de uma zona muito alargada e em
que estavam a ser desenvolvidas UOPG e Planos de Pormenor. Por outro lado o solicitado
apanhava muitas zonas cativas, que era muito penalizadora e conflituaria com muitos interesses das populações. Nesse ofício também consta que o seu parecer é desfavorável. No
entanto, entendeu que as populações deviam também ser auscultadas e seria importante
fundamentar as expetativas das Freguesias, nomeadamente, Bornes de Aguiar, Sabroso de
Aguiar e Vreia de Bornes. Assim, foi aprovada a abertura de um período de consulta pública pelo prazo de 30 dias. No seu entender, faria sentido pensar-se numa delimitação da
estância termal de Pedras Salgadas se fossem cumpridos alguns requisitos e se houvesse
uma concertação socioeconómica e de desenvolvimento da zona termal de Pedras Salgadas
e também se a UNICER ali fizesse um investimento significativo. Uma vez que essa estratégia não foi apresentada, também não faz sentido a delimitação territorial da estância termal de Pedras Salgadas nem essa exclusividade. Relativamente ao Hotel Universal, disse
que existe a intenção de arranjar um investidor para o recuperar e tentar que o mesmo não
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seja demolido. Esclareceu que o projeto que está relacionado com a denúncia anónima ao
Ministério Público é o Levantamento Arquitetónico, Topográfico e Estudo Prévio do Hotel Universal. Disse que nunca foi ouvido pelo Ministério Público e só por uma vez foi
ouvido pela Polícia Judiciária, não conhecendo ainda o processo que decorre no tribunal. O
valor da adjudicação é de € 147 600,00 com IVA incluído á taxa legal. Referiu que, ao contrário do que foi veiculado por alguns órgãos de comunicação social, nenhuma empresa
concorreu com preços 50% ou mais abaixo do valor base. Informou ainda que enviou para
a Faculdade de Engenharia do Porto e da Ordem do Arquitetos o processo para que aquelas instituições se pronunciassem sobre o valor, tendo sido informado que o valor praticado
se trata de um preço confortável, ligeiramente superior aos preços praticados na altura.
Finalizou dizendo que aguarda com serenidade o veredito judicial e jamais comentará politicamente decisões judiciais, nem nesta, nem em outras circunstâncias. --------------------------------- Interveio o Senhor Alcino Alves, residente em Pedras Salgadas, para se referir a um
contrato entre a Companhia das Águas de Pedras Salgadas e a Câmara Municipal, celebrado
há mais de 100 anos, o qual previa, entre outras, a cedência de parte da estrada e caminhos
vicinais, o livre acesso de pessoas ao parque e fornecimento de água a todos os residentes
naquela freguesia. Disse que esse contrato não está a ser cumprido, dando o exemplo do
encerramento do parque por causa da celebração de um casamento, o que considerou uma
situação inaceitável. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal, esclareceu que quanto ao encerramento
do parque por causa do casamento, disse que foi de imediato alertado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia e que, nesse âmbito, foi a UNICER oficiada no sentido de ser
cumprido o contrato entre a Companhia das Águas de Pedras Salgadas e a Câmara Municipal datado de 26.07.1912, e reivindicando todos os direitos enunciados nesse contrato que
não estão a ser cumpridos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As intervenções dos Senhores Deputados ficaram gravadas em MP3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E nada mais havendo a tratar, pelas dezassete horas, 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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