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-------- Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas catorze
horas e trinta minutos, reuniu no Salão de Sessões da Assembleia Municipal de Vila Pouca
de Aguiar, a Assembleia Municipal presidida pelo Senhor Presidente da Mesa ÁLVARO
REDONDO MOREIRA DE SOUSA e secretariada pelo Senhor Primeiro Secretário, JOSÉ RODRIGUES TEIXEIRA e pela Senhora Segunda Secretária, MARIA ARLETE LOPES DOS PRAZERES. ------------------------------------------------------------------------------------------ Faltou o Senhor Deputado, José Manuel Moreira Nunes Matias, tendo sido convocado, nos termos do nº 1 do artigo 58º do Regimento da Assembleia Municipal, o elemento
imediatamente a seguir na respetiva lista, Senhor, Manuel Joaquim de Sousa Almeida. -------------- Faltaram também os Senhores Deputados, Rogério Manuel Barroso Martins e
Norberto Paulo Xavier Pires, sendo designadas para os representar, as Senhoras, Maria
Elisa Monteiro Silva e Ana Paula Silva Lopes, respetivamente, nos termos da alínea c) do nº
1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi lida a correspondência recebida e enviada no período de 30.06.2017 a 15.09.2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 30 de junho de 2017 – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com trinta e dois votos a favor e três abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou a seguinte moção,
que se anexa e se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Milhares de pessoas acorreram ao parque termal de 12 a 15 de agosto, aquando da 16ª edição da
Feira do Mel e do Artesanato, que decorreu no Parque Termal em Pedras Salgadas. ---------------------------Nesta feira estiveram presentes mais de 100 expositores, com o objetivo de promoverem o mel e o artesanato,
mantendo bem viva a etnografia e a apicultura do nosso território. ----------------------------------------------------------- Dentro das múltiplas atividades que constituíam o programa desta 16ª edição, destaca-se: ------------- Os concursos temáticos - Qualidade do Mel, Rótulos de Mel, Doçaria Confecionada com Mel e Peças de
Artesanato; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As manifestações culturais populares, o folclore através do festival da associação ACREPES e a música
popular pelo encontro de cantares da associação Agavelamos; ---------------------------------------------------------- A recreação da chegada do rei D. Carlos à vila termal, no início do século XX; --------------------------------
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- O programa televisivo Somos Portugal (TVI) que no feriado de 15 de agosto levou a feira e o concelho de
Vila Pouca de Aguiar a todo o país; ---------------------------------------------------------------------------------------- O êxito alcançado foi testemunhado e evidenciado por todos os participantes e entidades envolvidas na
organização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta edição Feira do Mel e do Artesanato atingiu patamares muito elevados no contexto regional e
nacional, projetando Pedras Salgadas e o concelho de Vila Pouca de Aguiar no país e além-fronteiras. ------------- O sucesso atingido resulta da qualidade e do empenho de todos os intervenientes na realização desta
nossa feira que adoça a comunidade local e todos aqueles que nos visitam naquela época do verão, pelo que é
justo e merecido reconhecer a dedicação e empenho de todos aqueles que contribuíram para o êxito alcançado.
-------- A Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar reunida a quinze de setembro de dois mil e
dezassete deliberou sob proposta do grupo municipal do PSD expressar à Câmara Municipal e seu executivo, bem como a todos os aguiarenses que se envolveram diretamente no evento, o seu agrado pelo sucesso da
feira do mel e do artesanato, salientando que são eventos como estes que projetam o bom nome do concelho de
Vila Pouca de Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dar conhecimento desta moção aos órgãos de comunicação social locais e regionais”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, apresentou a seguinte moção,
que se anexa e se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Vila Pouca de Aguiar acolheu, de 7 a 10 de setembro, o XVIII Fórum Nacional de Apicultura,
o maior evento do sector apícola no país, que neste ano contou ainda com a Feira de Inovação a Apicultura
e a XVI Feira Nacional do Mel. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O XVIII Fórum Nacional de Apicultura envolveu uni programa de quatro dias de conversas apícolas, visitas técnicas, formação dedicada e de discussão dos temas mais pertinentes para o desenvolvimento
do setor apícola nacional, tendo ainda contado com participação de apicultores e empresas oriundas de Espanha e França. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A edição deste ano decorreu numa organização conjunta da Federação Nacional dos Apicultores de
Portugal, da AGUIARFLORESTA, da CAPOLIB e da MONTIMEL, e contou com o apoio da
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar e da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega. ------------------ Neste grande evento apícola participaram mais de 2 centenas de apicultores e mais de 2 dezenas de
palestrantes, num ambiente de estreita convivência, onde debateram as principais temáticas do setor em prol
da valorização dos territórios rurais e da apicultura. ---------------------------------------------------------------------------- A dimensão e sucesso destas iniciativas projetaram Vila Pouca de Aguiar e o Alto-Tâmega no
contexto apícola nacional, em virtude da qualidade das atividades realizadas, que se revelaram essenciais e
extremamente pertinentes, considerando que o setor apícola nacional apresenta, atualmente, uma dinâmica
de crescimento e profissionalização nunca antes alcançadas. -------------------------------------------------------------
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-------- A realização do Fórum Nacional de Apicultura em Vila Pouca de Aguiar e no Alto-Tâmega
constituiu assim um marco no calendário apícola nacional de 2017, sendo reconhecido este evento pelos
apicultores, empresários, dirigentes associativos e técnicos participantes como o local por excelência de discussão das temáticas mais atuais da apicultura. -------------------------------------------------------------------------------------- Considerando o sucesso das iniciativas apícolas descritas, e, reconhecendo a importância das mesmas,
a Assembleia Municipal de Vila pouca de Aguiar reunida a quinze de setembro de dois mil e dezassete
deliberou sob proposta do grupo municipal do PSD: --------------------------------------------------------------------- Manifestar às entidades organizadoras o seu regozijo pelo sucesso do 18° Fórum Nacional Apícola. ------ Enviar esta moção aos órgãos de comunicação social”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERADA: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: Armando Mourão, para saber o que foi tratado na reunião com a ARH Norte da Agência Portuguesa do Ambiente no âmbito da requalificação do rio Avelames em
Cidadelha de Aguiar. O mesmo deputado colocou ainda uma questão relativa a uma casa
que estava em ruínas, tendo o Senhor Presidente da Câmara respondido às questões colocadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS – Plano de Pormenor de Castanheiro Redondo – Plano de Pormenor
do Núcleo Histórico de Vila Pouca de Aguiar – Plano de Pormenor do Bairro das
Barreiras – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Em reunião de Câmara de 26 de junho de 2014, foi deliberado proceder à elaboração dos
planos de pormenor para as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) identificadas e delimitadas na Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Vila Pouca
de Aguiar, aprovar os respetivos Termos de Referência e proceder à abertura do período de
participação, em conformidade com o artigo 74.° do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (RJIGT); ------------------------------------------------------------------------------O período de participação decorreu durante 30 dias úteis, entre 8 de maio e 19 de junho de
2015, conforme dispõe o artigo 77.° n.º 2 do RJIGT; ----------------------------------------------Nos termos do artigo 75.°C do RJIGT, a Câmara Municipal solicitou o acompanhamento
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da elaboração dos planos de pormenor à CCDR-N; ------------------------------------------------Concluída a elaboração do Plano de Pormenor do Castanheiro Redondo, do Plano de Pormenor do Núcleo Histórico de Vila Pouca de Aguiar e do Plano de Pormenor do Bairro das
Barreiras, doravante designados por Planos, a Câmara Municipal, em 11 de novembro de
2016, submeteu as respetivas propostas à CCDR-N para emissão de parecer, nos termos do
disposto no artigo 86.° do RJIGT; ---------------------------------------------------------------------Foi realizada conferência procedimental, promovida pela CCDR-N, nas seguintes datas: ---• Plano de Pormenor do Bairro das Barreiras - 19 de dezembro de 2016; ----------------------• Plano de Pormenor do Castanheiro Redondo e Plano de Pormenor do Núcleo Histórico
de Vila Pouca de Aguiar - 21 de dezembro de 2016. -----------------------------------------------Esta fase decorreu ao abrigo do estipulado no artigo 86.° do RJIGT, tendo as propostas dos
referidos Planos merecido parecer favorável condicionado à introdução de correções e acertos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação da Câmara Municipal em sua reunião de 25 de maio de 2017 foi aprovado
submeter os Planos a discussão pública, por um período de 20 dias, tendo decorrido nas
seguintes datas: --------------------------------------------------------------------------------------------• Plano de Pormenor do Castanheiro Redondo - 26 de junho a 21 de julho de 2017; --------• Plano de Pormenor do Núcleo Histórico de Vila Pouca de Aguiar - 27 de junho a 24 de
julho de 2017; ----------------------------------------------------------------------------------------------• Plano de Pormenor do Bairro das Barreiras -28 de junho a 25 de julho de 2017. -----------Findo o período de discussão pública, a Câmara Municipal pondera e divulga os resultados,
e elabora a versão final dos Planos para aprovação. ------------------------------------------------A proposta de Plano de Pormenor de Castanheiro Redondo e a proposta de Plano de Pormenor do Bairro das Barreiras não tiveram ponderação uma vez que não foram apresentadas pelos particulares reclamações, observações ou sugestões, constituindo a versão submetida a discussão pública a versão final dos Planos para aprovação. Já a proposta de Plano de
Pormenor do Núcleo Histórico de Vila Pouca de Aguiar teve ponderação e foram introduzidas alterações no Plano resultantes das sugestões e reclamações apresentadas no período
de discussão pública. --------------------------------------------------------------------------------------Nesta conformidade, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, já
aprovada na reunião da Câmara Municipal de 6 de setembro de 2017, que se anexa, para,
nos termos artigo 90.° n.º 1 do RJIGT, submeter os Planos à aprovação da Assembleia Municipal para aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Presidente da Câmara Municipal para explicar todo o processo relativo à
elaboração do Plano de Pormenor de Castanheiro Redondo, dizendo que o mesmo está em
condições de ser aprovado pela Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERADO: Aprovada, com vinte e dois votos a favor e doze abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - ASG – Construção e Granitos, SA – Proposta de emissão de declaração de reconhecimento de interesse público municipal – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O requerente pretende regularizar a ampliação que executou ao Estabelecimento Industrial
de Transformação de Granitos que possui no Lugar da Silveira em Vila Pouca de Aguiar,
em desconformidade com o PDM, aproveitando o Regime Extraordinário de Regularização
de Atividades Económicas (RERAE) a que se refere o Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de
Novembro e Lei nº 21/2016, de 19 de julho, necessitando para instrução do processo de
regularização de uma Deliberação Fundamentada de Reconhecimento de Interesse Público
Municipal na Regularização do Estabelecimento industrial, emitida pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------Assim, considerando que: -------------------------------------------------------------------------------- A ASG - Construções e Granitos Lda., emprega 49 trabalhadores do concelho de Vila
Pouca de Aguiar, tendo faturado nos últimos 2 anos 3 088 663,00 €, contribuindo para a
criação de postos de trabalho diretos e geração de riqueza no concelho de Vila Pouca de
Aguiar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A empresa ASG - Construções e Granitos Lda., é hoje uma sólida empresa de referência
nos setores da pedra natural e da construção civil e obras públicas, com um histórico de
obras já fornecidas e construídas dignas de registo; -------------------------------------------------- A importância de empresa bem como a sua posição economicamente saudável, acarretamlhe uma responsabilidade acrescida no Tecido Empresarial da Região e no concelho de Vila
Pouca de Aguiar em particular, onde, contribui largamente para a criação de riqueza, bemestar socioeconómico, criação de postos de trabalho e para a manutenção e qualificação de
emprego local; ----------------------------------------------------------------------------------------------- O granito é hoje, o motor do desenvolvimento da região de Vila Pouca de aguiar, e o granito amarelo tem vindo a ganhar cada vez mais expressão no mercado interno e externo,
estando a ser exportado para inúmeros países da EU; ----------------------------------------------- A empresa de forma direta e indireta tem feito avultados investimentos no concelho e
através da multiplicidade das suas atividades tem vindo a revelar-se num dos maiores empregadores do concelho; ---------------------------------------------------------------------------------- O Know-How utilizado na exploração e transformação do granito, aliada às novas acessibilidades rodoviárias constituem uma oportunidade única para alavancar esta região como a
mais importante produtora nacional de granito ornamental e potenciado não apenas a sua
extração mas também o acréscimo de valor da matéria-prima através da sua transformação;
Assim, nos termos da alínea ccc) do n°1 da Lei n°75/2013, alterada pela Lei n°25/2015, de
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30 de Março, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Duarte Marques, já aprovada
na reunião da Câmara Municipal de 13 de julho de 2017, no sentido de ser emitida uma
"Deliberação Fundamentada de Reconhecimento de Interesse Público Municipal na Regularização do Estabelecimento Industrial" em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Senhor Presidente da Câmara Municipal, para explicar o conteúdo da proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Mata dos Moinhos – Ecoturismo, Lda. – Proposta de emissão
de declaração de reconhecimento de interesse público municipal – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O requerente Mata dos Moinhos, Ecoturismo Lda. pretende implementar um empreendimento turístico no concelho de Vila Pouca de Aguiar, na margem esquerda do rio Tinhela,
na proximidade da aldeia de Reboredo de Jales, freguesia de Alfarela de Jales. ----------------O projeto turístico consiste num retiro meditativo, cuja solução construtiva passa pela reconstrução de dois conjuntos de ruínas, de forma minimalista, de reduzido impacto ambiental e de preocupação com a preservação do património natural e do valor cénico característicos do local; -----------------------------------------------------------------------------------------------O empreendimento enquadra-se na tipologia de Alojamento Ecológico, que para além de
proporcionar o contacto com a natureza, permacultura, biodiversidade e formas de vida
ecologicamente sustentáveis, proporcionará aos visitantes o contacto com as tradições e
produtos locais; --------------------------------------------------------------------------------------------O conceito base do projeto é o de alojamento rural de pegada zero, assente em princípios
de ecologia, comunhão e preservação da natureza, onde o fornecimento de energia, água e o
tratamento das águas residuais é feito de forma independente das redes públicas, a fim de
não sobrecarregar a paisagem com elementos que possam comprometer a biodiversidade do
local; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O projeto visa o estabelecimento de contactos e ligações a outras atrações turísticas existentes no concelho e na região, o estabelecimento de parcerias com produtores locais para o
fornecimento de bens alimentares para a confeção de refeições, a criação de postos de trabalho e a implementação de um conjunto de iniciativas e atividades que certamente contribuirão para o desenvolvimento local e regional; --------------------------------------------------O empreendimento turístico enquadra-se na categoria de espaços agrícolas ou florestais,
subcategoria Espaços Florestais de Produção, da Planta de Ordenamento do PDM de Vila
Pouca de Aguiar, poderá ser viável desde que obtenha os pareceres favoráveis das entidades
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com jurisdição sobre o local e se conforme com o PDM, servidões administrativas, restrições de utilidade pública e quaisquer outras normas legais e regulamentares aplicáveis aos
projetos, conforme informação técnica que se anexa; -----------------------------------------Assim, nos termos da alínea k), n.º 2 do artigo 25.° e da alínea ccc), n.º 1 do artigo 33.° da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Duarte Marques, que se anexa, já aprovada na
reunião da Câmara Municipal de 13 de julho de 2017, no sentido de ser enviado para a Assembleia Municipal, para que esta declare o empreendimento turístico de Interesse Público
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Senhor Presidente da Câmara Municipal, para explicar o conteúdo da proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar – Proposta de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. --------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar procedeu à execução de várias
obras, a saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------- "Execução de passeios, colocação de gradeamento e rede de águas pluviais no cemitério de
São Martinho", em Bornes de Aguiar; ------------------------------------------------------------------ "Execução de alargamento, pavimentação e muro na Rua do Bairro do Alto", em Bornes
de Aguiar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- "Execução de alargamento e pavimentação na Rua do Bairro do Vale", em Bornes de
Aguiar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Execução de pavimentação na Rua das Tapadinhas", em Lagobom de Aguiar; -------------- "Execução de pavimentação na Travessa Caminho da Bouça", em Rebordochão; ----------- "Execução de alargamento e pavimentação na Rua do Moinho", em Rebordochão; --------- "Execução de alargamento e pavimentação na Rua da Tapada", em Pedras Salgadas; ------- "Execução de escadas na curva grande, em Lagobom”; ------------------------------------------- "Execução de alargamento de passeios e reconstrução de muros na estrada municipal, nas
Romanas”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- "Execução de alargamento e pavimentação na Rua Ponte das Cabanas", em Pedras Salgadas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- "Execução de pavimentação na Rua das Hortas", em Vila Meã; - "Execução de passeios na
Rua Principal", em Vila Meã; ----------------------------------------------------------------------------- "Execução de pavimentação e águas pluviais na Rua das Calhelhas", em Vila Meã; ---------- "Execução de pavimentação e águas pluviais na Rua da Regada", em Vila Meã; -------------- "Execução de obras de reabilitação de margens do ribeiro", em Vila Meã; --------------------- "Execução de pavimentação e requalificação do largo principal", em Vila Meã; -------------- "Execução de valetas na estrada municipal", em Lagobom; -------------------------------------Face a estes compromissos, a junta de freguesia tem dificuldades em assumir novos compromissos pelo que é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal,
que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 6 de setembro de 2017, no
sentido de ser concedido um apoio financeiro à Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar no
valor de 46.500,00€ (quarenta e seis mil e quinhentos euros), para suportar parte dos custos
referente aos trabalhos executados nas obras supra referenciadas, nos termos do disposto na
alínea j) do n° 1 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Senhor Presidente da Câmara Municipal, para explicar o conteúdo da proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e três votos a favor e nove abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar – Proposta de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar vai executar a obra de
construção de um muro no Lugar do Erguêdo em Cidadelhe de Aguiar. -----------------------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. -------------------------------------------------------------------------------Pretende o Município de Vila Pouca de Aguiar, como é de sua competência, dar contributos
no apoio a projetos de interesse municipal; -----------------------------------------------------------Nestes termos, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se
anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 6 de setembro de 2017, no sentido
de ser concedido um apoio financeiro à Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar no valor de 5.100,00€ (cinco mil e cem euros), para suportar o custo referente à construção de
um muro no lugar do Erguêdo em Cidadelhe de Aguiar, nos termos do disposto na alínea j)
do n° 1 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Senhor Presidente da Câmara Municipal, para explicar o conteúdo da pro-
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posta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE – Junta de Freguesia de Vreia de Jales – Proposta de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar realizou a "Renovação das Infraestruturas de Formação e Ensino no Concelho de Vila Pouca de Aguiar - Pavilhão desportivo da escola de
Campo de Jales". ------------------------------------------------------------------------------------------Pretende agora a junta de freguesia proceder à substituirão do pavimento do polidesportivo
de Campo de Jales, num custo previsto de 16 000 €. -----------------------------------------------Pretende ainda a junta de freguesia proceder à execução da requalificação da rua da Pedra
D' Armas em Campo de Jales, num investimento de 4 000 €; ------------------------------------Pretende também ajunta de freguesia proceder à execução de pequenos arranjos em tubenam num caminho de acesso à Barrela, num custo estimado 2 000 €. --------------------------Considerando que a Junta de Freguesia de Vreia de Jales não tem meios financeiros que
permitam proceder de imediato à execução destes trabalhos. -------------------------------------Nestes termos, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se
anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 6 de setembro de 2017, no sentido
de ser concedido um apoio financeiro à Junta de Freguesia de Vreia de Jales no valor de 22
000,00€ (vinte e dois mil euros), para suportar os custos referente aos trabalhos de requalificação do recinto do polidesportivo de Campo de Jales, de requalificação da rua da Pedra D’
Armas em Campo de Jales e de pequenos arranjos em tubenam num caminho de acesso à
Barrela, nos termos do disposto na alínea j) do n° 1 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Senhor Presidente da Câmara Municipal, para explicar o conteúdo da proposta; Senhor Deputado, Celestiano Teixeira da Fonte, para se referir que se sentiria muito
honrado com a presença mais assídua do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vreia
de Jales na Assembleia Municipal. Referiu-se também à cobertura e recuperação do polidesportivo de Campo de Jales. Respondeu o Senhor Presidente da Câmara para dizer que o
Senhor Deputado Celestiano se esqueceu de muitas obras realizadas na Freguesia de Vreia
de Jales. Esclareceu que sobre as obras realizadas no polidesportivo de Campo de Jales, cujo
contrato-programa para a sua requalificação mereceu o apoio unânime da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------
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PONTO OITO - Junta de Freguesia de Soutelo de Aguiar – Proposta de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que há alguns anos a Câmara Municipal no decorrer da obra alargamento da
estrada em Fontes derrubou um muro que até ao momento não foi reparado. ----------------Considerando que a Junta de Freguesia de Soutelo de Aguiar e o Município de Vila Pouca
de Aguiar querem proceder de imediato à execução da construção do referido muro. -------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 6 de setembro de 2017, no sentido de conceder um apoio financeiro à Junta de Freguesia de Soutelo de Aguiar no valor de
1 955,00€ (mil novecentos e cinquenta e cinco euros), para suportar os custos com a construção do muro, nos termos do disposto na alínea j) do n° 1 do artigo 25° da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: Senhor Presidente da Câmara Municipal, para explicar o conteúdo da proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção do público: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Nelson Batista, que apresentou a seguinte exposição, que se anexa e se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------- “Como cidadão tenho observado os nossos vereadores e deputados eleitos nesta legislatura. -------------------- O trabalho, atuação, representatividade enfim a postura de cada um que foi eleito e se tornou um
representante do povo que nós elegemos. ------------------------------------------------------------------------------------Tenho observado que, por exemplo poucos estão fazendo jus à confiança depositada nas urnas. ----------------------- Nas últimas eleições. Exemplo poucos apresentaram um balanço positivo do seu mandato, poucos
apresentaram projetos e propostas inovadoras, ou simplesmente defenderam os cidadãos. Exemplo Eleitos
em oposição não acompanharam os cidadãos de P. Salgadas numa viagem gratuita à Assembleia da Republica em autocarro em defesa do incumprimento do projeto Pin Aquanattur. Que não foi concluído no Parque termal, considerado o jardim do Concelho de V. P. de Aguiar. --------------------------------------------------------- No meio de tantas faltas valeu a presença dos eleitos da maioria, que nos honraram com a sua presença no plenário tendo viajado em carros particulares. ------------------------------------------------------------------------- Ainda não ganhamos nada mas a luta pela defesa da Estância Termal em P. Salgadas continua e
esperamos voltar se necessário for ao palácio de Belém e ser recebidos pelo Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Um bom político é aquele ético e honesto, que luta pelos anseios da população, que está presente na
Sociedade que o elegeu, que dá respostas a todos do seu trabalho, que não abandona as suas bases e justifica
o salário e benesses que ganham sendo funcionários do povo. ------------------------------------------------------------------- A principal caraterística que faz de um cidadão um bom político é a sua capacidade de colocar o
interesse público acima dos seus próprios interesses. E olha o que está difícil nos nossos representantes não
colocar interesses ocultos acima de tudo e todos”. ---------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Henrique Campos, para se referir ao novo quartel dos Bombeiros Voluntários, salientando alguns pormenores que deverão merecer atenção. Salientou a
eficácia dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar, que também se deve ao Comandante e Subcomandante do CODIS. O mesmo munícipe referiu-se ainda às acusações
que foram lançadas sobre o Senhor Presidente da Câmara Municipal e que soube aguardar
pela decisão da justiça. Condenou, através do anonimato, a condenação precipitada e injusta ao Senhor Presidente da Câmara que foi considerado inocente. Terminou, solicitando
que as propostas da campanha eleitoral, que se aproxima, sejam claras e realistas. -------------------- O Senhor Presidente da Câmara começou por agradecer as palavras do Senhor Nelson Loureiro e confirmou que a inauguração do novo quartel dos Bombeiros Voluntários
se mantem para o próximo dia 7 de outubro e ainda que o ajardinamento do espaço envolvente será executado na altura própria. ------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor Alcino Alves, para deixar uma palavra de gratidão para todos os
que exerceram o poder autárquico ao longo dos anos. Seguidamente lamentou a demolição
do Hotel Avelames no parque termal. Concluiu dizendo que após insucesso dos empreendimentos turísticos e das termas comece um novo ciclo que espera que seja de sucesso. Os
políticos que ficarem no poder e na oposição devem defender as termas das Pedras Salgadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio a Senhora, Bertilde Penouzal Martins, para se congratular com a renovação da Assembleia Municipal. Referiu-se às chamadas “obras megalómanas” que também
fazem falta no Concelho e devem, no seu entender, ser realizadas pela Câmara Municipal,
ficando as pequenas obras a cargo das Juntas de Freguesia. Lamentou a destruição das piscinas do parque termal. Pediu esclarecimentos sobre a requalificação de Castanheiro Redondo, referindo-se à situação da Rua da Fonte Nova, que não tem muros de suporte.
Concluiu, dizendo que houve terras mais pequenas em que os habitantes e políticos se souberam unir para fazerem grandes obras. ---------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal para dizer que requalificação de Castanheiro Redondo envolve os lados direito e esquerdo, comprometendo-se a resolver as
questões que preocupam a munícipe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No final da sessão, os Senhores Deputados Municipais, Feliciana de Andrade e Armando Mourão, em representação dos Grupos Municipais do Partido Socialista e Partido
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Social Democrata, respetivamente, e ainda o Senhor Presidente da Câmara e Presidente da
Assembleia Municipal, intervieram para saudarem todos os presentes e para fazerem uma
apreciação sobre a forma como decorreram as sessões da Assembleia Municipal, neste
mandato que agora acaba, proferindo algumas palavras de felicitações relativamente aos
Senhores Deputados que cessam as suas funções e não se recandidatam e aos Senhores
Deputados que se recandidatam a mais um mandato para o quadriénio 2017/2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Devido a uma avaria no sistema de som, não foi possível proceder à gravação das
intervenções resultantes desta sessão ordinária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, pelas dezasseis, 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: _______________________________.

