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-------- Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas catorze
horas e trinta minutos, reuniu no Salão de Sessões da Assembleia Municipal de Vila Pouca
de Aguiar, a Assembleia Municipal presidida por, ÁLVARO REDONDO MOREIRA DE
SOUSA e secretariada pelo Primeiro Secretário, JOSÉ RODRIGUES TEIXEIRA e pela
Segunda Secretária, MARIA ARLETE LOPES DOS PRAZERES. ------------------------------------ Faltaram os Senhores Deputados Municipais, Paulo Firmino Rodrigues Pinto e José
Manuel Moreira Nunes Matias que apresentaram justificações, tendo sido convocados, nos
termos do nº 1 do artigo 58º do Regimento da Assembleia Municipal, os elementos imediatamente a seguir na respetiva lista, Senhores, Manuel Joaquim de Sousa Almeida e Maria
Goretti Sousa Pinheiro Teixeira Carvalho. Faltou também o Senhor Deputado, Manuel
Agostinho Borges Machado, que justificou a falta. ---------------------------------------------------------- Faltou ainda o Senhor Deputado Municipal, Norberto Paulo Xavier Pires, tendo
designado para o representar, a Senhora, Ana Paula da Silva Lopes, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uma vez que esteve também presente o Senhor Primeiro Secretário da Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega, João Batista, O Senhor Presidente da Mesa propôs que o
ponto nº 2 fosse apreciado no período “antes da ordem do dia”, por motivos de agenda do
Senhor Primeiro Secretário, o qual foi aceite pelos Grupos Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi lida a correspondência recebida e enviada no período de 20.06.2016 a 30.09.2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 20 de junho de 2016 – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e sete votos a favor e três abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Mesa da Assembleia Municipal, apresentou uma proposta, que se anexa e se
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Vila Pouca de Aguiar celebra no próximo ano os 500 anos da outorga do foral às Terras de
Aguiar da Pena dado por D. Manuel I. ------------------------------------------------------------------------------------------ Sendo esta uma data marcante, e sabendo que o município de Vila Pouca de Aguiar já se encontra
a preparar um programa para as comemorações dos 500 anos da concessão do foral às Terras de Aguiar,
propõe-se que a Assembleia Municipal possa também contribuir para o engrandecimento desta comemoração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Nesse sentido, proponho a criação de uma comissão constituída pelo Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da Câmara Municipal e um elemento de cada grupo municipal com assento na assembleia para que em conjunto preparem as referidas comemorações”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade, a criação de uma comissão organizadora, constituída pelos Senhores: Presidente da Assembleia Municipal, Presidente
da Câmara Municipal, Armando José Ferreira Mourão, em representação do Grupo
Municipal do Partido Social Democrata e Feliciana de Andrade, em representação
do Grupo Municipal do Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou uma moção, que se
anexa e se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “No passado dia dez de agosto deflagrou um incêndio numa habitação na aldeia de Cabanes, União
das Freguesias Pensalvos e Parada de Monteiros, deixando cinco pessoas desalojadas. Trata-se de uma
família alargada, constituída por três gerações, os avós e pais de uma menina de cinco anos. O casal mais
velho vive da agricultura de subsistência e no casal mais jovem apenas um elemento tem trabalho profissional equivalente ao salário mínimo nacional. -------------------------------------------------------------------------------------- Esta fatalidade não passou despercebida na comunidade local, criando-se de seguida uma onda solidária com vista a ajudar as pessoas afetadas pelo incêndio. A este propósito a Câmara Municipal aprovou
em reunião ordinária a atribuição de uni subsídio de cinco mil euros para ajudar na reconstrução da habitação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Também neste intuito já se promoveu no dia 25 de Setembro uma campanha solidária "Eu Ajudo", esta ação teve como principal finalidade a angariação de fundos para beneficiação às famílias desalojadas, vítimas de incêndio no passado dia 10 de Agosto, na aldeia de Cabanes, que contou com o envolvimento da autarquia, junta de freguesia, grupos musicais e culturais e comunidade aguiarense. ----------------------------- Neste espetáculo de solidariedade que decorreu no cineteatro municipal contou com elevadas prestações
de grupos musicais e culturais que desta forma quiseram associar-se a esta causa. ---------------------------------------- A Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar, reunida a trinta de setembro de dois mil e
dezasseis, considerando e reconhecendo a importância da realização desta ação de solidariedade, deliberou
sob proposta do grupo municipal do PSD: --------------------------------------------------------------------------------- Agradecer a todos os artistas que contribuíram para a realização desta campanha, nomeadamente: Banda
do Pontido, Almedievo, Aguavelames, Grupo Cantares do Vale, Filandorra, Letícia, Mike, Romeo e
Costa, António Nascimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Expressar junto dos Bombeiros Voluntários, da Proteção Civil Municipal a prontidão e o empenho na
resolução do incêndio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dar conhecimento à comunicação social local e regional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervenções: Licínio Costa para se congratular com a moção apresentada e com as pesso-

as e entidades que nela vêm referidas. Solicitou que o seu Grupo Municipal se associasse à
mesma; Armando Mourão para dizer que o seu Grupo Municipal aceitava a subscrição da
moção por parte do Grupo Municipal do PS. O mesmo deputado sugeriu ainda a inclusão
da Guarda Nacional Republicana na moção, pelo seu empenho e prontidão na resolução
do incêndio, tendo também merecido a concordância de todos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou uma moção, que se
anexa e se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------- “Este ano, em especial durante o início do mês de setembro, o concelho de Vila Pouca de Aguiar viu
o seu território ser fortemente devastado por vários incêndios florestais, com várias frentes ativas, chegando a
atingir diversas localidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- No terreno, segundo a Proteção Civil Municipal, estiveram 298 operacionais, 82 viaturas e 3 meios
aéreos, a combateram os incêndios de elevada severidade que afetaram principalmente as áreas florestais e
urbanas do concelho, nomeadamente no Alvão e Vale de Aguiar. ---------------------------------------------------------- A pronta atuação dos meios envolvidos no teatro das operações, designadamente: Proteção Civil
Municipal; Corporações de Bombeiros; Exército; GNR; ANPC, ICNF, Sapadores Florestais; Presidentes da Juntas de Freguesia e população dos territórios afetados, aliada a uma coragem, determinação e competência, impediram que as chamas alastrassem a outras zonas e provocassem danos mais avultados. -------Perante esta calamidade ninguém ficou indiferente, manifestando-se a população solidária com as pessoas
afetadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Num ato impar de solidariedade o Senhor Presidente da Republica, Prof Dr. Marcelo Rebelo de
Sousa quis associar-se ao sofrimento da comunidade afetada manifestando ao Senhor Presidente de Câmara
toda a solidariedade e auxilio para fazer face a esta adversidade. ------------------------------------------------------------ Perante estes factos, a Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar reunida a trinta de setembro
de dois mil e dezasseis deliberou sob proposta do grupo municipal do PSD: ---------------------------------------- Reconhecer e relevar o trabalho e empenho das entidades envolvidas. ----------------------------------------------- Agradecer, em nome da comunidade aguiarense, a atitude de Sua Excelência o Senhor Presidente da
República. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dar conhecimento desta moção: ----------------------------------------------------------------------------------------------- A todas as entidades envolvidas. ------------------------------------------------------------------------------------------- À comunicação social local e regional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Alfredo Felícia, para considerar a moção muito redutora. Recordou a moção de reconhecimento ao trabalho e empenho dos Bombeiros Voluntários, apresentada
pelo grupo Municipal do PS na sessão de 20 de junho último, em que por causa de uma
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expressão ai referida, o Grupo Municipal do PSD votou contra. Esclareceu que nos últimos
incêndios, estiveram 82 viaturas de corporações de vários pontos do País e os Bombeiros
Voluntários de Vila Pouca de Aguiar estiveram presentes com 3 viaturas e 12 elementos em
permanência durante todo o tempo em que duraram os incêndios, sendo que esta corporação não consta nesta moção, o que considerou injusto e inaceitável. Não só o Senhor Presidente da República demonstrou solidariedade naquele momento, mas também o Senhor
Primeiro-Ministro, a Senhora Ministra da Administração Interna, bem como os Senhores
Líderes do PSD, PS, PCP, BE e CDS-PP, que não constam na moção. Armando Mourão,
para dizer que os Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar estão englobados no
reconhecimento às restantes corporações e nunca foi intenção exclui-los da moção; Presidente da Câmara, para dizer que o Município expressou, desde logo, a sua gratidão, começando pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar,
que teve um papel preponderante no combate aos incêndios, agradecendo individualmente
a todas as entidades envolvidas. Esclareceu que o Senhor Presidente da República lhe telefonou numa fase muito inicial dos incêndios para oferecer toda a colaboração necessária.
Disse também que fez ainda um especial agradecimento aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Telões e do Alvão pelo apoio logístico prestado, nomeadamente, alimentação, combustíveis e outros recursos, bem como à GNR, proteção civil e Senhor Padre Paulo, que foram determinantes no levantamento dos prejuízos que rondaram os 400
mil euros. Manifestou ainda o seu agradecimento aos CODIS, na Pessoa do seu 2º Comandante, Manuel Agostinho Machado; Alfredo Felícia, para dizer que a população também é
solidária, lamentando a postura que o Grupo Municipal do PSD adotou na moção de 20 de
junho, quando o intuito era o mesmo, ou seja, o desempenho meritório dos Bombeiros
Voluntários. No seu entender, devia ser transmitida ao Senhor Presidente da República a
ação preponderante dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar, através desta
moção; Presidente da Mesa, para dizer que esta moção não tem o mesmo conteúdo político
que o Grupo Municipal do PS teve na sua moção de 20 de junho ao recusar a retirada da
frase “asfixiada pelo poder político local”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte e um votos a favor, doze votos
contra e uma abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou uma moção, que se
anexa e se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Decorreu entre os dias 23 e 28 de setembro, na região do Alto Tâmega, a 1ª Edição do Norcha Adventure Race, um evento desportivo, que pretendeu promover o Alto Tâmega e Portugal, no panorama
Internacional como destino de Turismo de Natureza e Aventura. Vila Pouca de Aguiar foi o epicentro
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desta Aventura, que cruzou os seis concelhos da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega. Evento
inédito no nosso País e que teve uma participação de 80 atletas de elite, enquadrados em 20 equipas que
representavam 11 países. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Estiveram a acompanhar em permanência órgãos de comunicação nacionais e internacionais, que
com as suas fotorreportagens promoveram a Região do Alto Tâmega como potencial turístico. ------------------------ Mais de 350 quilómetros percorridos em 72 horas. Mais de uma centena de voluntários, maioritariamente de Vila Pouca de Aguiar, foram o suporte para esta prova, que dinamizou económica e socialmente
toda a comunidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- É com grandes eventos como este, que se consegue projetar bem alto o bom nome do nosso concelho e
da região do Alto Tâmega, contribuindo assim para um maior desenvolvimento socioeconómico e afirmação
turística no panorama nacional e internacional. ---------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar, reunida a trinta de setembro de dois mil e
dezasseis, considerando e reconhecendo a importância da realização deste evento para o concelho e para a
região, deliberou sob proposta do grupo municipal do PSD: ------------------------------------------------------------ Manifestar junto da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, o seu regozijo pela realização deste
evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Expressar à Norcha - Adventure Race o nosso contentamento pela escolha da nossa região para a realização do evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dar conhecimento desta moção à comunicação social local e regional”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Feliciana de Andrade, para se congratular com a iniciativa da CIM em direcionar para o Concelho de Vila Pouca de Aguiar este importante evento desportivo, solicitando a associação do seu Grupo Municipal a esta moção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda neste período, interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal, para informar que foi eleito como representante dos Municípios para a Associação Europeia dos
Municípios de Montanha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Informação do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal,
nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro Apreciação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Ilídio Fontoura, para saber o que foi tratado na reunião com o Diretor Regional de Educação do Norte e na reunião com representantes da UNICER. O mesmo depu-
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tado referiu-se ainda à questão da distribuição de água das Pedras à população, dizendo que
estão a ser criados alguns entraves e exigências a quem lá vai solicitar água. Referiu-se ainda
a uma reunião na DGEST Norte e às empreitadas “Requalificação das margens do Rio Avelames, em Pedras Salgadas – Trabalhos complementares” e “Requalificação das margens do
Rio Avelames, em Pedras Salgadas – Reparação de anomalias”, constantes da relação de
obras em curso do PPI, questionando se a última empreitada está relacionada com a queda
da ponte e do muro, se está em curso algum inquérito e se já houve alguma peritagem ao
local para apuramento de responsabilidades; Feliciana de Andrade, para também se referir à
reunião com a UNICER e para recordar um requerimento dirigido pelo seu Grupo Municipal em 22.12.2015 e sobre o qual ainda não obteve resposta. O mesmo requeria, qual o preço por metro quadrado concessionado? Qual a área de ocupação da via pública? Qual o
período que foi concessionado? Se o pagamento da taxa se refere à totalidade do período de
concessão? Qual a sua extensão? A mesma deputada quis ainda saber o que foi tratado nas
reuniões com a Socorpena e com o Ministro do Ambiente, Presidente do Conselho de Administração da Águas de Portugal e Administração da AdNorte; António Chaves, para saber
o que foi tratado na reunião com a empresa Mustang Resouces Limited – Desenvolvimento
de Projetos Mineiros; Celestiano da Fonte, para se referir à pavimentação da Rua do Cruzeiro, em Campo de Jales e para perguntar se vai haver alguma intervenção nas cotas de saneamento daquela rua. O mesmo deputado referiu-se também à reunião com a empresa Mustang Resouces Limited – Desenvolvimento de Projetos Mineiros. Disse ainda que as piscinas de Campo de Jales foram um sucesso, agradecendo à Câmara Municipal e aos Deputados da Assembleia Municipal por terem aprovado a execução daquela obra. --------------------------- O Senhor Presidente da Câmara começou por responder que a reunião com o Diretor Regional de Educação do Norte, serviu para debater a abertura do ano escolar e de algumas condicionantes que considera muito penalizadoras para o Concelho, com a existência
de cortes orçamentais e verbas que ficaram suspensas. Foi também abordada a correlação
dos auxiliares de ação educativa e o número de alunos. A reunião com a UNICER serviu
para acordar a utilização dos terrenos da UNICER para implantação de uma avenida em
Rebordochão à saída da Escola e da Avenida Nuno Simões àquela zona, estando neste
momento a decorrer negociações com os proprietários dos terrenos. Foi também abordada
a distribuição de água das Pedras pelos habitantes, dizendo que vai fazer um pedido de explicação pelo facto da referida distribuição não estar a ser feita de acordo com o protocolo
existente. Esclareceu ainda que em relação à ocupação do parque termal com diversas cerimónias particulares, entre as quais, casamentos, só em situações devidamente ponderadas é
que a Câmara permitirá a ocupação daqueles espaços com os referidos eventos. Quanto ao
saneamento da Rua do Cruzeiro, disse que iria indagar junto dos serviços se o mesmo está
ou não contemplado na obra de pavimentação. Quanto à reunião com a empresa Mustang
Resouces Limited – Desenvolvimento de Projetos Mineiros, disse esta empresa está interes-
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sada em concorrer a uma possível concessão, tendo já enviado uma carta ao Senhor Ministro da Economia a dar conta das potencialidades dos recursos geológicos do planalto de
Jales e do preço do ouro. Seria de todo o interesse abrir concurso para exploração das minas
naquela zona. Informou que já obteve a resposta do Senhor Secretário de Estado de que já
está em marcha a preparação de um procedimento concursal; Celestiano da Fonte, para
dizer que há muitas dívidas a subempreiteiros na ordem dos 22 milhões de euros com um
valor acumulado de 44 milhões de euros se a prospeção fosse continuada, questionando
como é que vai haver nova concessão com tantas dívidas acumuladas das anteriores; Presidente da Câmara, para esclarecer que neste momento não existe concessão e o consórcio
que a detinha já a perdeu. As dívidas e tudo o que lhe está associado é do âmbito jurídico
particular. Relativamente à reunião com a Socorpena, esclareceu que a Iberdrola, no âmbito
da construção das barragens, assumiu a responsabilidade de promover a empregabilidade de
cidadãos oriundos dos concelhos do Alto Tâmega e uma vez que aquela empresa terá que
recorrer a subempreiteiros para a execução da obra, quis saber se haviam trabalhadores do
concelho de Vila Pouca de Aguiar nos quadros daquela empresa. A reunião com a DGEST
Norte, foi a pedido da Associação de Pais e esteve relacionada com a abertura do ano escolar. A reunião com o Ministro do Ambiente, serviu para discutir o tabelamento do metro
cúbico da água, sendo que a diferença devia ser assumida pelo estado, o que nunca aconteceu e as câmaras começaram a acumular dívidas com essa situação, pelo que já solicitou o
abandono do município da empresa “Águas de Trás-os-Montes”. Quanto ao inquérito da
reparação de anomalias nas margens do Rio Avelames, disse que oportunamente enviaria
resposta, tal como às questões formuladas pela Senhora Deputada, Feliciana de Andrade,
sobre a ocupação do subsolo pela UNICER. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Informação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega acerca das atividades desenvolvidas, nos termos nº 2 do nº 90º da Lei nº 75/2013, de 12
de setembro – Apreciação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: João Batista, Primeiro Secretário da CIM do Alto Tâmega, dando nota das
atividades desenvolvidas nos últimos seis meses, tendo feito a entrega de um documento
com o resumo dessas atividades, que se anexa e se transcreve: ------------------------------------------- “Com o devido e necessário mandato para representar a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, e no cumprimento da Lei vigente, apresentamos o resumo das principais atividades desta Entidade comum e agregadora de vontades dos Municípios. ----------------------------------------------------------------------------------- Tendo em conta que no ano de 2014 (primeiro ano de atividade da CIM-AT), o grande desafio foi
elaborar, apresentar, validar e divulgar a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDTAT), tanto no plano interno como no plano externo, o que aconteceu com reconhecido sucesso – lembramos
que tal documento é público, referência fundamental para o investimento no território do AT, estando dispo-
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nível no site da CIM-AT; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que o ano passado a prioridade foi a elaboração, apresentação, validação e assinatura
do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT-AT), o principal meio de implementação no
terreno da Estratégia atrás referida, do qual demos pormenorizado conhecimento há sensivelmente um ano
nesta Assembleia – lembramos que nas 11 prioridades de Investimento que constam no Pacto assinado estão
garantidos 45,5 milhões de euros de Fundos Comunitários (que suportam mais de 50 milhões de euros de
investimento total). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sublinhamos garantidos porque essa verba não é concorrencial, está definitivamente alocada no AT.
Montante proveniente do PO Norte (38,7 milhões), PDR (4,7 milhões), PO SEUR (600.000€) e do
POISE (1,5 milhões) e distribuídos pelos Municípios segundo a fórmula consolidada: 9% para Boticas,
32% para Chaves, 18% para Montalegre, 8% para Ribeira de Pena, 17% para Valpaços e 15% para
Vila Pouca de Aguiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acrescentamos que o valor assegurado para o AT corresponde a cerca de 11% do total disponível
para a Região Norte, sendo que o Alto Tâmega, correspondendo a 13,5% do território, representa apenas
2,6% da população. Para atingir tal “performance” trouxemos outras variantes à discussão, com destaque
para o índice de envelhecimento (2,5 vezes superior à média da Região Norte), níveis de escolaridade substancialmente abaixo da média, menor percentagem de população ativa e muito menor densidade de empresas
(5 vezes menor que a média); apesar da também menor taxa de desemprego, melhores indicadores turísticos e
balança comercial positiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumpre, este ano, dar nota da operacionalização do Pacto, de outras candidaturas conjuntas dos
Municípios que acrescentam mais fundos de investimento para o Alto Tâmega, bem como de outras ações
relevantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Operacionalização do PACTO: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Antes de dar a conhecer o ponto da situação de cada uma das prioridades de Investimento que estruturam o PDCT-AT, torna-se pertinente informar que a CIM-AT foi constituída como Organismo Intermédio perante a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Entidade que gere os Fundos Comunitários a
nível Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Isto quer dizer que nas Candidaturas apresentadas no âmbito do Pacto, e em que a CIM não é
Entidade Beneficiária, a CIM é Autoridade de Gestão, o que significa que faz a análise da elegibilidade
das Candidaturas dos Municípios ou outras Entidades Beneficiárias, bem como dos respetivos pedidos de
pagamento, assim como acompanha a Concretização das Operações. -------------------------------------------------Esta atividade estende-se ao PEDU de Chaves. --------------------------------------------------------------------------------- A gestão e coordenação fica a cargo do Secretariado Executivo, tendo sido criadas três unidades técnicas na sequência da necessária segregação de funções: admissão e análise de candidaturas, análise de pedidos
de pagamento e acompanhamento das candidaturas. Secretariado e técnicos adstritos a estas funções participaram, durante o mês de junho, em formação específica para o efeito. ------------------------------------------------Ponto de Situação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------a . Prioridade de Investimento/P.I./2.3 – Modernização Administrativa – O período de candidaturas
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decorre até 31 de dezembro próximo. Os Municípios são Beneficiários e já foram realizadas várias reuniões
tendo em vista a coordenação, compatibilização e complementaridade nos objetivos a alcançar. Estão disponíveis 2,3 milhões de euros para criar redes de serviços partilhados que permitam aumentar, efetivamente, a
capacidade de acesso dos cidadãos à informação e utilização de serviços “on line”.Está em causa o reforço da
capacidade institucional e a eficiência da Administração Pública. As TIC têm de se constituir fator de desenvolvimento, não obstáculo ao mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------b . P.I./3.4 – Com 4,7 milhões de euros disponíveis, tem duas componentes: Regadios Tradicionais (3,2
milhões) e Segurança de Barragens (1,5 milhões). ----------------------------------------------------------------------------- Esta última componente é responsabilidade do Ministério da Agricultura e os Beneficiários da recuperação de Regadios Tradicionais são as Juntas de Agricultores. Segundo informação da Direção Regional
de Agricultura, o aviso de Candidatura será publicado este mês. ------------------------------------------------------c. P.I./4.3 – Eficiência Energética – Estão disponíveis 7 milhões de euros, também em duas componentes
– Edifícios Públicos e Iluminação Pública. Os Municípios são os únicos Beneficiários. ---------------------------------- Ultrapassadas algumas questões relacionadas com exigências da União Europeia aguardamos para
breve a abertura do período de candidaturas. Os Municípios conhecem a proposta de Aviso a publicar, publicação que certamente acontecerá durante o próximo mês. -------------------------------------------------------------d. P.I./5.2 – Proteção Civil – É a prioridade com menos disponibilidade – 600.000€ (500.000 para os
Municípios e 100.000 para a CIM). A primeira fase de Candidaturas terminou a 8 de agosto. ----------------- Apresentaram candidaturas a esta fase, os Municípios de Boticas, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. Aguardamos a abertura da segunda fase para apresentar as restantes. Os Municípios concorrem para
limpeza de acessos e a CIM para revisão dos Planos Municipais de Emergência e Proteção Civil, com articulação intermunicipal e respetiva cartografia de risco. -------------------------------------------------------------------e. P.I./8.3 – Criação de Emprego por conta própria – Estão disponíveis 7,2 milhões de euros para o
efeito. Aguardamos instruções do Governo. ------------------------------------------------------------------------------f. P.I./8.8 – Apoio a Empresas – Disponibilidade de 2,2 milhões de euros. Aguardamos indicações do
Governo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g. P.I./9.1 – Contratos de Emprego/Inserção – Disponíveis 8,1 milhões de euros. A Entidade Beneficiária é o IEFP. Os Municípios têm conhecimento da proposta de Aviso a publicar. Aguardamos decisão
final. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. P.I./9.4 – Apoio a Idosos, excluindo infraestruturas – Disponibilidade de 1,3 milhões de euros. Entidades Beneficiárias são os Municípios ou Entidades por eles indicadas. Já enviamos toda a informação
solicitada pela Unidade de Gestão do PO ISE. Aguardamos a publicação do aviso de abertura do período
de candidaturas.
I. P.I./9.7. – Infraestruturas Sociais – O Pacto disponibiliza 2,7 milhões de euros nesta prioridade. As
propostas estão elencadas, aguardando-se a aprovação da tutela e a consequente publicação do aviso de abertura do período de candidaturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------J. P.I./10.1 – Promoção do Sucesso Educativo – Disponíveis 4,3 milhões de euros. Seguindo uma linha
de atuação que sempre se considerou a mais adequada, reunimos mais que uma vez, Direções dos Agrupa-

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

mentos de Escolas e Responsáveis Municipais de Educação para apresentar propostas concertadas no sentido
de melhorar as aprendizagens tendo em vista o sucesso dos alunos. ------------------------------------------------------------ Os Agrupamentos de Escolas apresentaram ao Ministério as suas propostas, que estão a ser validadas. Haverá nova reunião conjunta para que os Municípios, Beneficiários nesta prioridade, possam avalizar
as verbas a aplicar após a publicação do aviso (que se aguarda) de abertura das candidaturas para esse
efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L. P.I./10.5 – Infraestruturas Escolares – disponíveis 5,1 milhões de euros. A apresentação de candidaturas termina em 31 de outubro próximo. ----------------------------------------------------------------------------------Os Municípios são os únicos Beneficiários. ----------------------------------------------------------------------------------

2. Outras Candidaturas apresentadas pela CIM em 2016: ----------------------------------2.1 - Rede de Ecovias Minho – Tâmega – Douro / Ecovia da Água. ---------------------

Candidatura no âmbito do Interreg V A (POCTEP 2014-2020), que no caso do AT apresenta um
investimento elegível de 10,8 milhões de euros. Esta candidatura foi apresentada em parceria com a
CCDRN, a CIM do Douro e a Deputacion de Ourense. Já ultrapassou as primeiras fases de seleção.
Aguardamos a decisão final. O financiamento é a 75% e o total da candidatura ascende a 23 milhões de
euros (11 milhões/CIM Douro e 1 milhão/Ourense). ------------------------------------------------------------------2.2 - Qualificação, modernização, Inovação e Promoção da Rede das Áreas de Acolhimento Empresarial do AT – Candidatura elaborada pela CIM e apresentada em parceria com a
EHATB. O valor total elegível ascende a 11,5 milhões de euros e os Beneficiários são os Municípios. ------Segundo informação da CCDRN, o Governo chamou a si a análise e decisão final, que aguardamos. -------2.3 - Ações Coletivas (3) – a) Programa de apoio à definição de estratégia de internacionalização e
abordagem a mercados prioritários para os produtos endógenos da região do Alto Tâmega (146.751,35€);
b) Programa de atração e fixação de empreendedores no Alto Tâmega (469.452,50€); ------------------------c) Programa de apoio ao reforço da competitividade das PME’s do setor florestal (469.516,40€). -----------Esta candidatura já foi aprovada na totalidade.
-------- A CIM tem 24 meses para a executar. O tempo começou a contar em 19 de agosto passado. Total:
1.085.720,25€. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4- PROVERE (Estratégia de Eficiência Coletiva) – Candidatura apresentada em Parceria
com a ADRAT. Os Beneficiários são os Municípios. Os objetivos são 3: Preservação das Características ------- Ambientais do Território; Valorização e Promoção dos Produtos Territoriais; Consolidação de uma
Cultura Histórica Territorial. Água, Natureza e Património são elementos de suporte na Valorização e
-------- Promoção do Território. O valor total elegível da candidatura é de 8,4 milhões de euros. As negociações que decorrem permitem concluir que a aprovação poderá fixar no AT cerca de 5 milhões de euros.
2.5- Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) – Aprovado. Garante para o AT
2,3 milhões de euros de Investimento total. ----------------------------------------------------------------------------------------- Beneficiários são os Municípios (com exceção de Chaves) e a CIM (300.000€). Três notas explicativas necessárias: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. O PAMUS é peça-chave a nível de NUT III para planeamento do sistema de mobilidade e transportes.
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Constituiu-se referência necessária na elaboração do PEDU de Chaves e dos PARU dos restantes Municípios; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Chaves não tem acesso a verbas pelo PAMUS porque para o mesmo efeito tem verbas no PEDU; --------. A verba adstrita à CIM tem em vista suportar custos adjacentes à transferência de competências decorrente
da Lei e em análise na Ordem do Dia desta Assembleia. ---------------------------------------------------------------

3.Outras Informações Relevantes. ---------------------------------------------------------------

3.1- Concluímos o trabalho que se traduz numa Proposta de Articulação dos Serviços Municipais de Proteção Civil no AT; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2- Capacitámos a CIM-AT com um sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações, sistema já
testado, que deu suporte à Proposta de Cursos de Formação Profissional para o ano letivo que agora inicia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O SANQ foi desenvolvido em três eixos: ----------------------------------------------------------------------------------- Informação estatística sobre as dinâmicas recentes do Mercado de Trabalho no AT; ---------------------------- Informação de base quantitativa sobre perspetivas de evolução da procura de Qualificações; -------------------- Informação de base qualitativa sobre esta mesma evolução na procura de Qualificações. ------------------------ Informação oficial que pagamos para adquirir nos diversos organismos nacionais, para além de inquéritos
aos empregadores, análise de ofertas de emprego “on line” e outras intenções de recrutamento. -------------------------- Foram realizadas reuniões presenciais com empregadores (para além dos referidos inquéritos) com os
Agrupamentos de Escolas, com os Municípios e outros agentes por estes apontados, nomeadamente o IEFP,
a ACISAT e a ADRAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------3.3- Continuámos, em 2016, a proporcionar formação para colaboradores dos Municípios em áreas fundamentais de gestão por estes solicitada. ----------------------------------------------------------------------------------------3.4- Temos vindo a fortalecer, como é visível, as parcerias com a ADRAT, ACISAT, outras CIM, Universidades e Politécnicos tendo em vista o desenvolvimento das pessoas e do território. -----------------------------3.5- Elaborámos e demos execução, em tempo, a todas as propostas aprovadas em Conselho Intermunicipal
ou solicitadas pelos Municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Duas dessas propostas estão presentes nesta Assembleia, sendo as únicas que carecem de aprovação
deste Órgão Autárquico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3.6- Mantivemos contactos, em representação dos Municípios, com Entidades Externas, nomeadamente,
DGESTE, CNCFS, ANQEP (SANQ), IEFP (Porto), AICEP, TPN, E ACES, para além dos
Ministérios da Justiça, Ambiente, Planeamento, Saúde, Educação e Secretarias de Estado das Autarquias
Locais e Comunidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------3.7- Antes de concluir esta informação, dou nota a Esta Assembleia que a CIM apresentará, até dezembro, Candidaturas à Assistência Técnica, Planeamento em Alterações Climáticas, Parque Imaterial do
AT e no âmbito da Carta de Compromissos em 4 áreas – Empreendedorismo Social, Marketing Territorial, Transferência de Tecnologias (Agro-alimentar) e Formação. ---------------------------------------------------3.8- A concluir, uma referência para o apoio prestado às Candidaturas que Entidades Públicas ou Privadas do território entendem apresentar. O desafio que a todos se nos coloca é de mobilização e participação
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ativa na tarefa comum: continuar a fazer do nosso espaço territorial em lugar atrativo e agradável para
viver, trabalhar e apreciar”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio a Senhora Deputada, Feliciana de Andrade, pra perguntar qual o valor referente a infraestruturas escolares para o Alto Tâmega, ao que o Senhor Primeiro Secretário
respondeu que o mesmo era de 5,1 milhões de euros de fundos comunitários, o que alavanca um total de 6 milhões de euros de investimentos. -------------------------------------------------------- O Senhor Primeiro Secretário, fez ainda um breve esclarecimento em relação aos
pontos nºs 9 e 10 da ordem de trabalhos. Relativamente ao ponto nº 9, esclareceu que houve a necessidade de atualizar a regulamentação dos transportes, uma vez que a última já é de
1948, tendo sido imperioso transpor para a lei nacional uma diretiva comunitária de 2007.
Esta proposta tem a ver com a descentralização dos transportes com maior competitividade, concorrência e transparência e com menores custos para os cidadãos. Salientou que nos
municípios que têm transportes urbanos, quem tem competências na gestão são as Câmaras
Municipais, como é o caso de Chaves. Nos restantes municípios, em que na maioria os
transportes são intermunicipais, essa competência será da CIM. Esclareceu também que esta
proposta incide em três áreas urbanas de transportes: áreas urbanas consolidadas, corredores interurbanos entre concelhos e áreas rurais. O que é transferido para a CIM é o planeamento, regulação, monitorização e fiscalização destas áreas. ---------------------------------------------- Relativamente ao ponto nº 10, disse que também tem a ver com uma diretiva comunitária, que refere que os conflitos de consumo têm que ser resolvidos de uma forma célere
e com menores custos para os cidadãos, dando o exemplo das situações que opõem os cidadãos a empresas como a EDP, Telecomunicações, Bancos, entre outras, em que os processos judiciais são morosos e dispendiosos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - EHATB, EIM, S.A. – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto
Tâmega e Barroso, EIM, S.A. – Relatório de execução orçamental e informação sobre a situação económica e financeira – Apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes, para apreciação, o relatório de execução orçamental e informação sobre a situação económica e financeira relativo à empresa em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Relatório de Contas do 1º Semestre de 2016 – Apreciação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Lei n° 73/2013, de 3 de setembro, no seu artigo 77º, nº 2 alínea d) prevê "que compete au
auditor externo remeter semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade informação sobre a
respetiva situação económica e financeira do Município". ------------------------------------------------------
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Neste âmbito foi preparado o documento anexo, com as contas intercalares, a 30 de junho
de 2016, sobre as quais o Revisor Oficial de Contas emitiu o seu parecer, que também se
anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim e face ao exposto, é presente para apreciação da Assembleia Municipal o relatório de
contas do 1º semestre do ano de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação de taxas para 2017 –
Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como dispõe o n.º 1 do artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), as taxas de IMI que o município fixa anualmente têm de estar compreendidas no seguinte intervalo: -----------------------------------------------------------------------------------------Tipo de prédio.-------------------------------- Taxa. --------------------------------------------Rústicos. ------------------------------------------- 0,8 %. -----------------------------------------------Urbanos. ------------------------------------------- [0,3% a 0,45%]. -----------------------------------O Orçamento de Estado para o ano 2016, aprovado pela Lei nº 7-A/2016, de 30 de março,
veio alterar o artigo 112º do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis (CIMI), tendo
sido revogado o nº 13 e aditado o artigo 112º-A com a seguinte redação: ---------------------«1- Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução da taxa do
imposto municipal sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de
prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e
que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do Código do
IRS, compõem o respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela. -------------------------------------N.º de dependentes a cargo. --------------- Dedução fixa: ----------------------------------1. ------------------------------------------------- 20 €. --------------------------------------------2. ------------------------------------------------- 40 €. --------------------------------------------3 ou mais. -------------------------------------- 70 €. --------------------------------------------2 - A deliberação referida no número anterior deve ser comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira,
nos termos e prazo previstos no nº 14 do artigo 112º do Código do IMI. -------------------------------------------3 - A verificação dos pressupostos para a redução da taxa do IMI é efetuada pela Autoridade Tributária e
Aduaneira, de forma automática e com base nos elementos constantes nas matrizes prediais, no registo de
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contribuintes e nas declarações de rendimentos entregues. ----------------------------------------------------------------4 - Para efeitos do disposto no presente artigo, a composição do agregado familiar é aquela que se verificar no
último dia do ano anterior àquele a que respeita o imposto. ------------------------------------------------------------5 - Considera -se o prédio ou parte de prédio urbano afeto à habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar quando nele estiver fixado o respetivo domicílio fiscal. --------------------------6 - A Autoridade Tributária e Aduaneira disponibiliza aos municípios, até 15 de setembro, o número de
agregados com um, dois e três ou mais dependentes que tenham, na sua área territorial, domicílio fiscal em
prédio ou parte de prédio destinado a habitação própria e permanente.» ---------------------------------------------Nos termos da comunicação anexa por parte da Autoridade Tributária, 719 agregados familiares poderão beneficiar da redução da coleta de IMI, estimando-se que a perda de receita
seja cerca de 21.480,00€ (*), de significado reduzido para o Orçamento Municipal, mas de
grande impacto para as famílias com dependentes. --------------------------------------------------(*). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dependentes a cargo
1
2
3 ou mais

N.º agregados

Dedução fixa

Redução de coleta

412
20€
8.240€
275
40€
11.000€
32
70€
2.240€
TOTAL
21.480€
Considerando que o Município de Vila Pouca de Aguiar não é alheio às dificuldades socioeconómicas que os aguiarenses atravessam, sobretudo aqueles que têm dependentes a seu
cargo, o que nos dias de hoje absorvem uma grande fatia do orçamento familiar. -------------Considerando que nesse âmbito se encontra em curso a aprovação do Regulamento de
Apoio à Família, o qual prevê no artigo 10º a redução da taxa de IMI para as famílias com
dependentes a cargo. --------------------------------------------------------------------------------------Considerando que os Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam a
taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos na alínea c) do nº 1, do artigo
112º do CIMI. ----------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que os Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, nos casos
de imóvel destinado a habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal
do proprietário, podem fixar uma redução da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do previsto no artigo 13º do
Código do IRS, compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de dezembro, conforme
tabela prevista no artigo 112º do CIMI. ---------------------------------------------------------------Considerando que a fixação da taxa de IMI é da competência da Assembleia Municipal, nos
termos da alínea d) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

Face ao exposto, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que
se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de setembro de 2016, no sentido de: --------------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Seja aprovada a fixação da taxa geral de IMI de 0,3% para os prédios urbanos e 0,8%
para os prédios rústicos. ----------------------------------------------------------------------------------2 - Seja reduzida a taxa de IMI para o prédio destinado a habitação própria e permanente,
em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar do sujeito passivo, na seguinte proporção: -------------------------------------------------------------------------------N.º de dependentes a cargo. --------------- Dedução fixa de IMI. ------------------------1. ------------------------------------------------- 20 €. --------------------------------------------2. ------------------------------------------------- 40 €. --------------------------------------------3 ou mais dependentes. --------------------- 70 €. --------------------------------------------3 - Caso a presente proposta venha a merecer a aprovação do órgão deliberativo, que as
taxas e as reduções pretendidas sejam comunicadas à Autoridade Tributária até 30 de novembro, como determina o nº 14 do artigo 112º do CIMI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara, para referir que a Câmara Municipal aplica a taxa mínima que a lei permite e, dentro desta, ainda estabelece uma discriminação positiva face ao
número de elementos dependentes do agregado familiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Taxa Variável de IRS – Fixação de percentual para 2017 – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, no seu artigo 26º prevê "o direito dos municípios a
uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva área de circunscrição territorial, relativa ao rendimento do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no nº 1, do artigo 78º
do Código do IRS, deduzido do montante afeto ao Índice Sintético do Desenvolvimento
Social nos termos do nº 2, do artigo nº 69º". ---------------------------------------------------------A Participação referida carece de deliberação sobre a percentagem pretendida pelo município e deverá ser comunicada à Autoridade Tributária até 31 de dezembro do ano anterior
àquele a que respeitam os rendimentos, conforme nº 2 do artigo atrás mencionado. ---------Assim e face ao exposto, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Muni-

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

cipal, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de setembro de
2016, no sentido de fixar a taxa de 5% para os rendimentos, dos sujeitos passivos, respeitantes ao ano de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara, para dizer que é proposto deduzir 5% a fim de ser
revertido para todos os munícipes e em apoio social; Licínio Rio Costa, para dizer que esta
taxa incide sobretudo sobre os rendimentos do trabalho, pensões, rendas e empresas, e a
Câmara Municipal vai buscar o máximo que pode, com características diferentes, e quem
paga é a classe média baixa. No seu entender a Câmara devia abdicar desta receita, que é
pouco relevante no orçamento camarário e que iria amenizar a saúde financeira de muitas
famílias; Miguel Calheiros, para dizer que o objetivo é a forma como este imposto é aplicado e esta receita é para utilizar em benefício dos mais carenciados. Por outro lado, quem
não paga IRS não é afetado e os menos favorecidos não serão prejudicados. Disse ainda que
para que a Câmara conceda apoios aos mais necessitados, tem que haver fundos financeiros
para colmatar essas situações e muitos desses fundos vêm das receitas cobradas por estas
taxas; Feliciana de Andrade, para dizer que ainda não foi dito qual o montante que vai ser
arrecadado nem o impacto que esta receita terá nas contas do município. Salientou ainda
que o Senhor Primeiro Secretário da CIM falou, na sua intervenção, em grandes apoios a
nível social que a CIM vai buscar aos fundos comunitários, não sendo assim necessário onerar mais as famílias para arrecadar receita para essa finalidade; Miguel Calheiros, para questionar como se podia fazer uma candidatura a fundos comunitários para reconstrução de
casas destruídas pelos incêndios e outros apoios como, alimentação, medicamentos e produtos de higiene e limpeza para os mais necessitados; Licínio Costa, para dizer que esta receita vai ser diluída no orçamento e é falso dizer-se que sem a receita do IRS não haveria
verba para o apoio social; Miguel Calheiros, para dizer que o orçamento é a soma de todas
as receitas e não se pode dizer que a receita dos 5% é exclusivamente para a reconstrução de
casas; Presidente da Câmara, para dizer que se a taxa é diminuta para quem a recebe também é, a dividir, para quem a paga, sendo que os mais necessitados estão isentos. Esclareceu
que o estado arrecada 95% da receita e os municípios apenas 5%, quando as autarquias deviam arrecadar 45% para poderem exercer as suas competências na sua plenitude e com
verbas que pudessem sustentar essas competências. Informou ainda que a receita proveniente desta taxa foi em 2015 de 213 mil euros e em 2016 a previsão é de 349 mil euros que
acrescido ao IMI poderá chegar aos 1 200 000 euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor e onze votos
contra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Lançamento de Derrama para 2016 – Fixação de taxas – Aprecia-
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ção e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que, de acordo com o nº 1 do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro
(Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais) "os municípios
podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o
lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas
(IRC) que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território"; -------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a receita proveniente da Derrama, é contributo indispensável para o financiamento de investimentos em curso, em matéria de qualificação urbana, infraestruturas
viárias, de saneamento básico, em equipamentos, etc., bem como infraestruturas, de natureza económica, as quais permitem criar condições para a implantação de novas unidades que,
por sua vez, potenciem a criação de emprego e fomentam o desenvolvimento municipal; --Considerando a necessidade que o Município tem de obter receitas próprias através de taxas
e impostos municipais e incidir a presente receita sobre os lucros tributáveis de Pessoas
Coletivas em (IRC), parecendo-nos justo que estas contribuam de alguma forma no esforço
que se vem desempenhando para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes; ------------Assim, de acordo com a alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º 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 22 de setembro de 2016, para nos termos
do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 25º da referida Lei, a Assembleia Municipal delibere sobre o lançamento de derrama para o ano de 2016, a cobrar em 2017, com as seguintes taxas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0% aos sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse
€ 150.000 nos termos do nº 4 do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais; -------------- 1,5% para os restantes nos termos do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara, para dizer que este é o imposto mais justo que pode
haver, uma vez que incide sobre os lucros e não sobre o trabalho; Feliciana de Andrade,
para dizer que também nesta taxa não foi informado qual o valor previsível a arrecadar nem
o seu impacto nas contas do município. O orçamento que apresenta um valor de 18 milhões de euros não refere onde esta receita vai ser aplicada, dizendo também que esta taxa
vai desencorajar o investimento. Disse também que metade dos concelhos do Distrito de
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Vila Real não aplicaram esta taxa e que a CIM já tem em marcha programas de incentivo ao
tecido empresarial e se não houver uma política aliciante as empresas vão para outros concelhos, dando o exemplo de Ribeira de Pena, onde esta taxa não existe. Assim, o seu Grupo
Municipal propõe a taxa de 0% aos sujeitos passivos com um volume de negócios no ano
anterior que não ultrapasse € 300.000 e 0,75% para os restantes; Armando Mourão, para
dizer que o valor a arrecadar rondará os 300 mil euros e se as empresas forem produtivas, as
mesmas fixar-se-ão independentemente da aplicação desta taxa. Por outro lado a Câmara
Municipal tem outras formas de incentivar a instalação de empresas no concelho; Miguel
Calheiros, para dizer que o PS ao não votar a favor deste e do ponto anterior quer eliminar
cerca de 600 mil euros de receitas, o que não considera praticável e não vê nenhuma vantagem e no citado caso de Ribeira de Pena, não viu, até agora, um grande acréscimo no investimento naquele concelho. Da forma que a economia está a evoluir é muito provável que o
governo venha com mais pacotes de âmbito social, ao não querer aprovar o plano de reforma do IRC que visava o aumento do investimento. Na sua opinião, não é com a bonificação ao investimento das autarquias que se alcançarão bons resultados, mas sim com o
investimento privado e não é o lucro tributado de 1,5% que afasta as empresas dos concelhos; Feliciana de Andrade para enumerar alguns concelhos onde esta taxa não é aplicada e
onde o investimento é maior do que no concelho de Vila Pouca de Aguiar; Presidente da
Câmara, para dizer que o PS há dois anos era determinantemente contra a aplicação desta
taxa sendo que agora já propõe uma redução. No seu entender a não aplicação desta taxa
era um tremendo disparate. Não concebe que empresas como a EDP, UNICER, Auto Estradas do Norte, Bancos e Eólicas não paguem derrama. Esclareceu que a receita proveniente desta taxa em 2015 foi de 513 mil euros e em 2016 a previsão é de 340 mil euros. Disse
ainda que em Ribeira de Pena a taxa é de 1,5% sem isenção e Montalegre também, com
uma receita muito considerável procedente da taxação das barragens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte votos a favor, onze votos contra e
duas abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Regulamento de Apoio à Família – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Se tem verificado uma tendência de diminuição da população portuguesa, traduzindo-se no
envelhecimento da população que resulta, essencialmente, do aumento da esperança média
e vida e da diminuição da taxa de natalidade; ---------------------------------------------------------A diminuição da natalidade é um problema atual e preocupante, que afeta sobretudo as regiões interiores do país; -----------------------------------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar tem já implementadas várias medidas que visam apoi-
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ar as famílias com filhos; ---------------------------------------------------------------------------------No entanto, além destas medidas, o Município de Vila Pouca de Aguiar pretende uma maior
intervenção social, promovendo medidas que sensibilizem, motivem e criem condições para
o aumento da natalidade, que contribuam para o incentivo e apoio à fixação de jovens casais
e para a melhoria das condições de vida das famílias. -----------------------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------Decorrido o período de apreciação pública, sem que se tivesse registado a apresentação de
quaisquer propostas de alteração ou aditamento ao Regulamento de Apoio à Família e tendo em conta as razões enunciadas e nos termos do previsto nas alíneas k) e u) do n.º 1, do
artigo 33.°, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de
8 de setembro de 2016 de Regulamento de Apoio à Família. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: O Senhor Presidente da Câmara Municipal teve que se ausentar momentaneamente, tendo sido substituído pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, que
começou por fazer uma correção ao Regulamento no seu artigo 10º, alínea a) no que diz
respeito à legislação aplicável, uma vez que aquando da sua elaboração ainda não tinha sido
aprovado o orçamento de estado para 2016. Assim o deverá constar no artigo 10º o artigo
112º-A, nº 1 do Código do CIMI e a Lei do Orçamento de Estado – 7-A/2016 de 30 de
março. Acrescentou ainda que este Regulamento visa o incentivo à natalidade, auxílios ao
nascimento e à primeira infância e ainda à fixação de jovens casais nos montantes previstos;
Feliciana de Andrade, para recordar que o PS apresentou em 2014 uma proposta de Regulamento que foi ignorada pela maioria do PSD e se a mesma fosse discutida em conjunto
teria um resultado mais profícuo, o que considerou um desrespeito pelo estatuto da oposição. Nesse Regulamento o PS propunha que 50% do valor mensal gasto teria de ser no
comércio tradicional do concelho e o valor agora proposto é inferior; Diná Sarmento, para
dizer que o Regulamento adota medidas que facilitam o dia a dia dos pais, nomeadamente,
nas redes de creches, atividades de tempos livres, apoios em tempo de férias e redução de
IMI em função do agregado familiar. Promove também uma maior intervenção social e
uma maior proximidade entre os jovens e respetivas famílias, bem como a fixação de jovens
casais; Presidente da Câmara Municipal, para dizer que o Regulamento apresentado pelo PS
não foi ignorado e foi entregue nos serviços de ação social para análise, tendo sido criado
um grupo de trabalho para esmiuçar as várias possibilidades, entre as quais a proposta do
PS no sentido de se elaborar um documento mais transversal e completo. Disse que o Regulamento aprovado esteve em consulta pública e o PS não apresentou qualquer sugestão
ou reclamação. Recordou que o Regulamento apresentado pelo PS foi submetido à apreciação e deliberação da Câmara Municipal, mas foi entendido pela maioria que o agora proposto é mais abrangente e satisfaz de forma mais eficaz as necessidades da população; Arman-
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do Mourão, para fazer uma retificação ao artigo 9º, onde consta “… pai/mãe e dois ou mais
dependentes até aos dezoito anos de idade” deverá constar “… pai/mãe e um ou mais dependentes até aos vinte e cinco anos de idade”; Feliciana de Andrade, para dizer que o Senhor Presidente da Câmara reteve a proposta de regulamento durante dois anos e nunca
convidou nenhum elemento do PS para a debater. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte votos a favor, dez votos contra e
uma abstenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega – Proposta de celebração de contrato interadministrativo de delegação de competências, no âmbito do
regime jurídico do serviço público de transporte de passageiros – Apreciação deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------A Lei n° 52/2015 de 9 de Junho, delega nos Municípios e nas Comunidades Intermunicipais, competências que anteriormente pertenciam ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), nomeadamente a organização, planeamento, desenvolvimento e articulação
das redes e linhas do serviço público de transporte de passageiros, bem como dos equipamentos e infraestruturas a ele dedicados; --------------------------------------------------------------Determina também, que os Municípios podem delegar nas Comunidades Intermunicipais
essas competências, através de contrato interadministrativo; --------------------------------------O Regulamento (CE) n° 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23-10-2007,
o qual, apesar de dedicar toda a sua economia à disciplina dos serviços públicos de transporte ferroviário e rodoviário de passageiros, admite a existência de entidades locais, distintas
da administração central, que tenham por atribuição a gestão do sistema; ----------------------A respeito da gestão do sistema de transportes, independentemente de quem exerça essa
função, o Regulamento é claro na necessidade de contratualizar e compensar financeiramente a prestação do serviço de transporte de passageiros na vertente de interesse público que
ele assumir, cabendo à autoridade de transportes, no âmbito da sua ação de gestão, as funções de contratualização e fiscalização desse serviço público. -------------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------O princípio da subsidiariedade aconselha, e o referencial constitucional impõe, que algumas
das competências das entidades de transporte previstas no atual Regime estejam centradas
no nível político-administrativo mais próximo da realidade territorial local, por melhor conhecer as necessidades e realidade territorial das populações potenciais utentes do sistema
de transportes, sempre numa perspetiva de interesse público, alicerçado em três pilares fundamentais: o de custo-benefício, o dos ganhos de escala e o ligado ao planeamento estraté-
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gico e lógica sistémica. ------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta a fundamentação de facto e de direito acima enunciados, e nos termos do
previsto de acordo com o previsto nos artigos 6.° n.º 2 e 10º do RJSPTP e nos artigos 116.°
a 123.° e 128.° a 130.° 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 22 de setembro de 2016, no sentido de ser celebrado de Contrato Interadministrativo de delegação de competências do Município de Vila Pouca de Aguiar na Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, no âmbito do Regime do Serviço Público de Transporte de Passageiros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e um votos a favor e dez abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ - Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega – Proposta de adesão
dos Municípios ao CIAB – Centro de Arbitragem de Conflitos do Consumo - Tribunal Arbitral de Consumo – Apreciação deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo surgem como o meio de resolução de
litígios de consumo, fora dos quadros dos tribunais que integram a justiça oficial, com a
finalidade de combater a morosidade processual, assegurando a igualdade de oportunidades
no acesso à justiça, simplificando a vida dos cidadãos e assim contribuindo para desenvolver
uma justiça mais célere, eficaz e eficiente e mais próxima e acessível aos cidadãos; -----------A melhor forma de resolução de qualquer conflito é através da negociação direta, por vezes
os conflitos mantêm-se, devendo, nesses casos, o consumidor recorrer a um meio de resolução alternativa de litígios, contactando uma entidade que promova a sua realização; -------Se por um lado a mediação consiste num procedimento de resolução extrajudicial de litígios,
baseando-se na intervenção de um terceiro imparcial com o objetivo de promover o acordo
entre as partes, a arbitragem é já uma forma de administração da justiça em que a lei atribui
à decisão (sentença arbitral) o efeito de caso julgado e força executiva igual à de uma sentença de um qualquer tribunal judicial de la instância; ----------------------------------------------Nos termos da Lei de Defesa do Consumidor "incumbe aos órgãos e departamentos da
Administração Pública promover a criação e apoiar centros de arbitragem com o objetivo
de dirimir os conflitos de consumo (n.º 1 do art.º 14.° da Lei nº 24/96, de 31/07)"; ---------O CIAB é uma dessas entidades, caracterizando-se por um Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, que promove informação aos consumidores e às empresas sobre os seus
direitos e deveres na área do consumo e afigura-se parte fundamental na resolução de conflitos e litígios de consumo de forma institucionalizada, recorrendo para o efeito à mediação, conciliação e arbitragem ao abrigo da Lei n.º 63/2011, de 14/12 e do Decreto-Lei n.º
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425/86, de 27/12, tendo sido autorizado pelo Despacho n.º 5479/2003 do Secretário Adjunto do Ministro da Justiça, publicado na 2a Série do DR n.º 67, de 20/03/2003. A competência atualizada do CIAB consta do Despacho n.º 16992/2010, do Secretário de Estado da
Justiça da Modernização Administrativa, publicado na 2 serie do DR, n.°218, de
10/11/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------------O CIAB abrange 19 municípios, distribuídos por 3 distritos (Braga, Viana do Castelo e Vila
Real) que ocupam cerca de 4.500 Km2 do território nacional e onde reside uma população
de cerca de 700.000 pessoas (Censos 2011); ----------------------------------------------------------Ao longo destes 19 anos de existência do CIAB, deram entrada mais de 12.000 processos de
reclamação, tendo ficado consecutivamente em 2014 e 2015 classificado em segundo lugar
no ranking dos centros de arbitragem em função da perceção dos utentes; ---------------------É de salientar que em 2015, o tempo médio de resolução de processos de reclamação neste
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo foi de 59 dias; ----------------------------------O CIAB - Tribunal Arbitral de Consumo presta então fundamentalmente apoio jurídico na
resolução de conflitos de consumo, de forma gratuita, perfilando-se como o único meio a
que as pessoas com menores recursos económicos poderão aceder em caso de conflito, já
que os tribunais judiciais não possuem apetência, nem resolvem em tempo útil e de forma
económica o tipo de conflitos que o CIAB gere; ----------------------------------------------------Este tipo de entidades assume cada vez mais importância, uma vez que são fundamentais
para assegurar a efetivação dos direitos do consumidor, melhorando a sua qualidade de vida
já que tem repercussões económicas positivas sobre os rendimentos do seu agregado familiar, os municípios do Alto Tâmega manifestaram vontade de integrar o CIAB - Tribunal
Arbitral de Consumo; -------------------------------------------------------------------------------------A CIM do Alto Tâmega abrange seis municípios: Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de
Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, apresentando uma superfície de 2 922 km2 e compreende um total de 94.143 residentes, sendo que o município de Montalegre já integra o
CIAB desde 24 de maio de 2002; -----------------------------------------------------------------------É entendimento da CIM e dos municípios que a integram, que esta adesão deveria privilegiar a criação de um serviço do CIAB na região, eventualmente instalado na cidade de Chaves, assegurando-se o seu funcionamento em rede com todos os municípios envolvidos
através do projeto SMIC (serviço municipal de informação ao consumidor); ------------------Para o seu funcionamento seria necessário a alocação em regime de disponibilidade a tempo
inteiro de um técnico administrativo (responsabilidade da CIMAT) e de um técnico com
formação jurídica (responsabilidade do CIAB) para efetuar o atendimento aos utentes e
tratamento dos processos, bem como, dos meios humanos indispensáveis ao pleno funcionamento do Tribunal Arbitral de Consumo do Alto Tâmega, nomeadamente mediadores de
conflitos e juízes-árbitros, bem como o Know-how e materiais necessários; --------------------
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O financiamento das autarquias representa cerca de um terço do financiamento total do
CIAB; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta a fundamentação acima enunciada, e nos termos da alínea O), n.º 1, do
art.° 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 22 de
setembro de 2016, para apreciação e deliberação da Assembleia Municipal da presente proposta de adesão, através da criação de um serviço CIAB na região, com uma comparticipação anual do Município de 1.206,25€ (mil duzentos e seis euros e vinte e cinco cêntimos). –
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor, oito votos
contra e duas abstenções. As Senhoras Deputadas Municipais, Feliciana de Andrade
e Maria das Dores Ferreira Rodrigues, apresentaram uma declaração de voto, que se
anexa e se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------“Feliciana de Andrade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Dores Rodrigues. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As deputadas à Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar em cima identificadas votam contra o ponto dez da ordem de trabalhos por, por princípio, se oporem à criação e implementação de meios
alternativos à resolução de litígios que fiquem forem da jurisdição dos tribunais. ------------------------------------------- Na verdade, sem nos darmos conta, vimos assistindo a ruturas silenciosas com as instâncias judiciais,
aquelas que na prática maior segurança e igualdade propiciam aos cidadãos quanto ao exercício e defesa dos
seus direitos. Paulatinamente, por indução ideológica (neoliberal), assistimos a uma fuga do contencioso para
formas de justiça privada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E a justiça não pode nem deve ser privatizada”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE - Junta de Freguesia de Valoura – Proposta de protocolo de cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia de Valoura executou os muros de suporte no acesso
e área envolvente do Polidesportivo de Vila do Conde; --------------------------------------------Considerando que no passado dia 7 de Julho a aldeia de Vila do Conde, foi fustigada por
uma forte trovoada que causou inúmeros estragos, tendo derrubado um muro de suporte na
Rua Central; ------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que nesse local se desenvolvem parte das festas que se realizam nessa localidade no mês de Agosto; ----------------------------------------------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar e da Junta de Freguesia de Valoura
proceder à imediata reconstrução do muro, para que as referidas festividades possam decorrer em condições de segurança; -------------------------------------------------------------------------Nestes termos, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 8 de setembro 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 Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara Municipal, para dizer que se trata de protocolar a execução de muros no valor de € 32 240,69; Feliciana de Andrade para questionar se a obra já
foi concluída, uma vez que considera que a celebração de protocolos devem acontecer no
início das obras; José Diegas, para esclarecer que os muros da zona envolvente ao polidesportivo tiveram que ser executados após a construção daquele equipamento, uma vez que
houve a necessidade de o candidatar atempadamente a fundos comunitários e os muros
foram executados pela Junta de Freguesia. Tendo sentido rumores de que os muros tinham
sido pagos duas vezes e para despistar essa situação, entregou duas fotos que demonstram o
estado dos locais antes e depois da execução dos muros; Feliciana de Andrade, para dizer
que nunca afirmou que os muros teriam sido pagos duas vezes, o que disse foi que não se
deviam protocolar obras já executadas por uma questão de transparência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e um votos a favor e dez abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE - Junta de Freguesia do Alvão – Proposta de protocolo de cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a necessidade de proceder ao alargamento da ponte no CM 1174, no acesso à
aldeia de Vidoedo, para dessa forma melhorar a circulação automóvel no referido Caminho
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia pretende ainda executar a obra de Pavimentação da
Rua do Boco na aldeia de Gouvães da Serra, dado que a mesma se encontra em deficiente
estado de conservação e manutenção que urge melhorar. -----------------------------------------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 do Alvão 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 8 de setembro 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 Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara Municipal para dizer que se trata da execução de uma
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obra que permitirá melhorar a circulação automóvel e será suportada em 40% pela Junta de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TREZE - Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 – Proposta de criação e aprovação de estatutos – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------A história que percorre a EN2 é de inegável interesse cultural e turístico para o concelho de
Vila Pouca de Aguiar. -------------------------------------------------------------------------------------No dia 07 de novembro de 2015 foi assinado entre os vários municípios que a Estrada Nacional 2 percorre, um protocolo de intenções para a criação de uma rota da Estrada Nacional 2 e de uma Associação de Municípios para o desenvolvimento do projeto; ----------------A natureza jurídica da associação é definida como uma associação de direito público de fins
específicos, pois a atividade que se pretende desenvolver é de inegável interesse publico; ---A estrutura orgânica da associação será apenas de três órgãos (deliberativo, executivo e fiscalizador), em obediência ao figurino legal, no intuito de minimizar a estrutura organizativa,
evitando custos e agilizando decisões. -----------------------------------------------------------------Pelo exposto: -----------------------------------------------------------------------------------------------E nos termos da alínea s, t e ff, do n.º 1, do artigo 33.° da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal "Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no capitulo IV do titulo III", "Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e
divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, (...)",
"Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados
com a atividade económica de interesse municipal"; ------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, já
aprovada na reunião da Câmara Municipal de 25 de fevereiro de 2016, no sentido de ser
criada a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, com a aprovação dos
respetivos estatutos em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara Municipal, para dizer que foi proposta a criação desta
rota dado o historial e o interesse cultural daquela estrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Intervenção do público: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Henrique Campos, para se congratular com o desempenho dos
vários agentes que participaram no combate aos incêndios, nomeadamente, os Bombeiros
Voluntários, Proteção Civil, Sapadores Florestais, GNR, bem como o apoio logístico prestado pela população, dizendo que também ele esteve na linha da frente, dando assim o seu
contributo para amenizar a situação. Salientou o desempenho exemplar da Senhora 2ª Comandante, Diana Silva e apelou à Assembleia Municipal o reconhecimento cabal à ação
protagonizada pelos Bombeiros Voluntários. O mesmo munícipe questionou também o
atraso na conclusão das obras do quartel dos bombeiros, que considera uma situação inadmissível e insustentável, suspeitando que a obra só esteja concluída no final do mandato
autárquico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal partilhou o elogio feito pelo Senhor
Henrique Campos em relação às entidades envolvidas no combate aos incêndios. Relativamente ao quartel dos bombeiros, disse que a obra teve um custo total de € 1 085 000,00,
sendo que a mesma não contemplava o mobiliário, sistemas de emergência e arranjos exteriores. Informou que o empreiteiro esteve em pré-falência e foram detetadas irregularidades
no valor de € 26 500,00, tendo a garantia bancário sido já acionada. Disse ainda que os arranjos exteriores e os acessos que foram comparticipados em 75% estão neste momento
em concurso e o mobiliário já foi adjudicado. ---------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor, Nelson Loureiro Batista, para agradecer à autarquia a cedência
do autocarro para a deslocação Associação “Amigos de Pedras Salgadas” e demais habitantes à Assembleia da República para assistirem ao debate sobre o projeto de resolução da
iniciativa do Partido Ecologista “Os Verdes”, em que Recomenda ao Governo que desenvolva as medidas necessárias para que a UNICER cumpra integralmente os compromissos
assumidos no âmbito do projeto PIN em Pedras Salgadas. Seguidamente apresentou uma
exposição, que se anexa e se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- “As associações desempenham de há muito um papel essencial na vida das comunidades, tanto nas
rurais como nas urbanas. Sejam culturais e recreativas, desportivas ou de solidariedade social, as associações
asseguram um contributo insubstituível na construção e afirmação de identidades coletivas, na formação
artística e desportiva, no desenvolvimento e capacitação das pessoas enquanto cidadãs ou na prestação de
serviços de proximidade. São um elemento fundamental no incremento da participação cívica e, como tal,
agentes privilegiados de democratização no sentido da democracia participativa. Assumem-se, assim como
uma peça importante na participação para o desenvolvimento social dos cidadãos e das comunidades locais.
Se estas respostas e dinâmicas não configuram, só por si, processos de desenvolvimento local, são contudo
componentes de uma sociabilidade tendencialmente solidária e, seguramente, geradora de maior qualidade de
vide. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este associativismo enfrenta, no entanto, grandes dificuldades: --------------------------------------------------------
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▪ Individualismo crescente, a dificultar o empenhamento dos elementos associados e o recrutamento de novos;
• Despolitização na sociedade e consequente conversão dos cidadãos em meros consumidores, quer de bens
materiais quer de serviços, públicos ou privados; --------------------------------------------------------------------------▪ Substituição crescente dos antigos "militantes", que investiam pessoal e profissionalmente em objetivos de
transformação social, por "técnicos", que se limitam a procurar fazer bem o seu trabalho e reagem frequentemente como trabalhadores assalariados face ao "patrão dirigente"; ------------------------------------------------Q Falta de disponibilidade, em virtude do tempo perdido nas deslocações, nas compras, em duplas ocupações, em trabalhos que se prolongam muito para além das oito horas diárias; -------------------------------------• Falta de formação relevante, a inviabilizar uma gestão mais informada, eficaz e mobilizadora, capaz de
tirar partido de instrumentos e oportunidades existentes e de gerar dinâmicas de participação; ----------------• Falta de apoios externos, em termos de suporte técnico e de capacitação; -----------------------------------------• Dependência de financiamentos que quase nunca assentam em regras claras e democráticas, venham do
Estado central ou das autarquias. ------------------------------------------------------------------------------------------A criação da Associação acarreta significativas vantagens para os respetivos territórios, nomeadamente: ---A. Gerir localmente os fundos atribuídos ao território, numa lógica participativa e de proximidade; --------B. Atrair e impulsionar novos investimentos; ----------------------------------------------------------------------------C. Promover novas oportunidades de negócio; -----------------------------------------------------------------------------D. Fomentar a criação de emprego; -----------------------------------------------------------------------------------------E. Diversificar as economias locais; ----------------------------------------------------------------------------------------F. Incentivar e apoiar as iniciativas económicas locais; -----------------------------------------------------------------G. Estimular a inovação social; ---------------------------------------------------------------------------------------------H. Melhorar a qualidade de vida das comunidades locais; ------------------------------------------------------------I. Qualificar e valorizar as pessoas, as organizações e o território de intervenção numa perspetiva de sustentabilidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J. Promover parcerias e atividades de cooperação; ------------------------------------------------------------------------K. Produzir conhecimento de apoio à intervenção; -----------------------------------------------------------------------L. Divulgar a marca da região e os respetivos produtos e recursos endógenos; -------------------------------------M. Estimular mecanismos de liderança e de participação ao nível local; --------------------------------------------N. Promover a cidadania ativa; ----------------------------------------------------------------------------------------------O. Valorizar e disseminar boas práticas. ---------------------------------------------------------------------------------O trabalho em cooperação/colaboração entre municípios, e entre municípios e atores locais, implica o estabelecimento de relações de confiança, o ser capaz de respeitar o ritmo dos outros não impondo o ritmo dos
técnicos. Necessita ser-se capaz de estar, ouvir, perceber o que existe em cada território, identificar as oportunidades existentes e, através delas, mobilizá-las para resolver as necessidades e os problemas. --------------O trabalho em rede deve constituir um ganho para as entidades que colaboram e não constituir um fim em
si mesmo. Quando se está a animar processos de trabalho em rede é importante conseguir identificar as
necessidades e expectativas de cada entidade, para que estas sintam um ganho em participar nesse trabalho.
Algo que se compreendeu imediatamente, e em virtude da experiência de alguns participantes, foi a necessi-
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dade de intervir olhando para as imensas oportunidades que existem nos territórios, quer em termos humanos quer em termos organizacionais. ----------------------------------------------------------------------------------------Quem está no terreno tem que ter flexibilidade no olhar, ter a capacidade de ver as oportunidades nas coisas
ou áreas menos expectáveis e, sobretudo, ser capaz de trabalhar em equipa. Assim, os técnicos dos projetos
têm de ser polivalentes”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara, começou por responder que partilha o pensamento do Senhor Nelson Batista em relação ao associativismo. Relativamente ao projeto PIN,
disse que em 23.09.2005, foram aprovados um conjunto de projetos negociados pela AICEP entre os quais constava o da UNICER tendo o contrato sido assinado em 21.01.2006
que consistia, resumidamente, na execução de obras em Vidago e Pedras Salgadas na vertente turística. Em Pedras Salgadas foi aprovado um projeto da autoria do Arq. Siza Vieira
que consistia na recuperação do casino, demolição do grande hotel, construção de um novo
hotel, recuperação do hotel que está ao lado e recuperação do SPA. A UNICER em 2009,
pede alteração do projeto e nesse pedido retiraram as duas unidades hoteleiras e tiveram
uma comparticipação financeira com vista a criar 200 a 300 postos de trabalho. O projeto
Aquanattur foi encerrado, após reformulação, em 09.04.2012 e não tiveram a comparticipação para os dois hotéis. No seu entender não se deve criar a expetativa de se poder voltar
ao projeto Aquanattur, mas sim uma sensibilização para defender as expetativas de Pedras
Salgadas. Informou também que já anteriormente, o Bloco de Esquerda apresentou um
projeto semelhante ao do Partido Ecologista “Os Verdes” a solicitar informações acerca do
projeto Aquanattur, tendo-lhes sido respondido que o mesmo já tinha sido encerrado. Finalizou dizendo que que iria reunir brevemente com Deputados do PSD a fim de ser consertada uma estratégia para Pedras Salgadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As intervenções dos Senhores Deputados ficaram gravadas em MP3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E nada mais havendo a tratar, pelas dezoito horas e quarenta e cinco 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: _______________________________.

