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-------- Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu através da plataforma digital de videoconferência ‘Zoom’, a Assembleia Municipal presidida pelo Senhor Presidente da Mesa, ÁLVARO REDONDO MOREIRA DE SOUSA e secretariada pelo Senhor Primeiro Secretário, ARMANDO JOSÉ FERREIRA MOURÃO e pela Senhora Segunda Secretária, MARIA DINÁ SARMENTO DIAS MACHADO. ----------------------------------------------------------------------- Faltaram os Senhores Deputados, Rui Filipe Alberto Serôdio, Irineu Salgado Lage e
Norberto Paulo Xavier Pires sendo designadas para os representar, as Senhoras, Sandra
Rosa Lameira David, Maria Marlene Alves Guerra e Ana Paula Silva Lopes, nos termos da
alínea c) do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- Faltou ainda a Senhora Deputada, Teresa Maria Alves Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos do nº 3 do artigo 44º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela
Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, o Senhor Presidente da Mesa procedeu à instalação do
cidadão, Nelson Sousa Guedes, por renúncia do mandato de Daniela Rodrigues do Cabo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As presenças e ausências dos Senhores Deputados e dos Senhores Vereadores ficaram registadas no respetivo livro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi lida a correspondência recebida e enviada no período de 11.12.2020 a 12.02.2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da sessão ordinária de 18 de dezembro de 2020 – Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com trinta votos a favor e três abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento de um esclarecimento apresentado
pelo Senhor Presidente da Câmara, relativo ao processo de ampliação de uma cunicultura,
cuja requerente é a empresa Veiga de Telões, Cunicultura, Lda., que se anexa e se transcreve: --------- ‘Na Assembleia Municipal datada de 18 de setembro de 2020, no período antes da ordem do dia, o
Deputado Municipal Dr. Octávio Rodrigues dirigiu-se a mim, enquanto Presidente da Câmara Municipal,
considerando que possuía "amnésia conveniente" dizendo ainda que tinha "prejudicado os seus filhos",
justificando-se com indeferimento de um projeto que o Sr. Deputado, através da empresa "Veiga de Telões,
Cunicultura Lda.", tinha apresentado por três vezes na Câmara Municipal. Referiu ainda que após reunião em que "o Presidente da Câmara" tinha estado presente, tinha presumido que o parecer da Câmara
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Municipal seria positivo e afinal essa reunião não tinha alterado nada o parecer da Câmara e é por isso
que até tem a "amnésia conveniente". ---------------------------------------------------------------------------------------Sendo as declarações proferidas, pelo líder da bancada eleita pelo Partido Socialista, embora em causa própria, nesta Assembleia Municipal, primeiro órgão do Concelho de Vila Pouca de Aguiar, de tal maneira
graves e atentatórias aos princípios que sempre defendi e defendo no exercício das competências de Presidente
de Câmara, que o povo me conferiu e que jurei honradamente cumprir e defender, não poderia entende-las
como mero jogo eleitoral ou argumentação política partidária. Assim, solicitei à Divisão de Urbanismo que
informasse, de forma clara e facilmente entendível, sobre os procedimentos e trâmites desenvolvidos no processo invocado pelo Sr. Deputado Octávio Rodrigues, para deles dar conhecimento ao Presidente da Assembleia Municipal, solicitando leitura, em próxima Assembleia Municipal, para que possa ser esclarecedora a
todos os Senhores Deputados Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ‘Conforme solicitação do Sr. Presidente da Câmara Municipal a 9 de outubro de 2020, relativamente ao assunto em epígrafe, nomeadamente um pedido de informação prévia relativa à ampliação de uma
cunicultura temos a informar o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------1. Existem nos serviços municipais dois processos, a saber: processo nº 92/18, de maio de 2018; processo
nº 195/18, de dezembro de 2018. Ambos os processos reportam a um pedido de informação prévia relativamente à ampliação de uma cunicultura, cujo requerente é Octávio Ferreira Rodrigues, nos termos que de
seguida se descrevem; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 0 primeiro processo (processo nº 92/18, deu entrada no dia 25 de maio de 2018) culminou com um
primeiro indeferimento do pedido porquanto a gestora do procedimento entendia que a área preexistente, já
edificada, ultrapassava a área máxima admissível. Com efeito o requerente já possuía uma área edificada
de 2 077,4 m2 e pretendia uma ampliação de 3 900 m2. ------------------------------------------------------------3. Em consequência deste indeferimento o requerente solicitou uma reapreciação do pedido, nos termos do
artigo 39º, nº 4 do regulamento do PDM. Nessa sequência realizou-se reunião presencial na Câmara Municipal, na qual pediu para participar e esteve presente o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Nessa
reunião, a Câmara Municipal "acolheu" o enquadramento ao nível do artigo 39º, n.º 4, sendo o requerente
informado que teria que reduzir a ampliação pretendida de 3 900 m2 para 3 752,76 m2. Note-se que a
primeira informação municipal era no sentido de não permitir qualquer ampliação, enquanto nesta reunião
a sua reapreciação conjunta exigia apenas a redução de 147,24m2 numa intenção inicial de 3 900 m2. ------------ Em síntese, nesta reunião foi acordado que o requerente iria proceder à correção da área, após o
qual teria que obter os pareceres externos ao município que são independentes, vinculativos e específicos das
diferentes entidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. O requerente foi formalmente notificado da intenção de indeferimento, que seria alterada bastando retirar
dos 3 900 m2 pretendidos os 147,24 m2. --------------------------------------------------------------------------------5. No exercício do direito de audiência prévia o interessado não se pronunciou. -----------------------------------6. A 12 de dezembro de 2018, o interessado deu entrada de novo pedido de informação prévia (processo nº
195/18), com o mesmo objeto (ampliação de uma cunicultura), constando já a área de ampliação de
3.752,76 m2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. Visto que tinha sido ultrapassada na reunião presencial em que o Sr. Presidente da Câmara Municipal
esteve presente, a questão do enquadramento face ao PDM e respetivo regulamento, a Câmara Municipal
admite a ampliação pretendida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Salienta-se que o parecer favorável da Câmara Municipal para a ampliação pretendida não elimina,
como é facilmente entendível, a necessidade de pareceres igualmente positivos necessários para o processo. No
caso concreto, da CCDR Norte (por ser a entidade coordenadora e pela integração da operação urbanística
em solos da REN), da DRAPN/ERRAN (pela integração em solos de RAN), do ICNF (pela integração em solos de Rede Natura 2000) e da EDP (Rede elétrica - linha de alta tensão). ----------------------8. A CCDR Norte emitiu parecer desfavorável referindo que tratando-se de solos inseridos em REN, a
pretensão só poderia ser admissível desde que a área de implantação não excedesse 2% da área total do
prédio, até ao limite de 250 m2. O ICNF solicitou elementos adicionais para "uma correta tomada de
decisão". A Entidade Regional de Agricultura e Pescas do Norte (Entidade Regional da RAN) propôs o
indeferimento do pedido e solicitou que o interessado procedesse à instrução do processo de acordo com o
disposto pela portaria nº 162/2011, de 18 de abril. Em face de todas estas posições, a CCDR Norte,
enquanto entidade coordenadora, emitiu parecer global desfavorável. -------------------------------------------------9. 0 requerente "Veiga de Telões, Cunicultura Lda." foi notificado do conteúdo dos referidos pareceres com
a indicação que a decisão global emitida pela entidade coordenadora foi desfavorável, abrindo-se o período de
audiência prévia, sem que o requerente se tivesse pronunciado, pelo que o pedido mereceu despacho de indeferimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Em síntese, só a EDP e a Câmara Municipal permitiam a viabilidade do projeto. No caso da Câmara Municipal a reapreciação, que passou do indeferimento para o deferimento, foi conseguida na reunião
conjunta em que esteve presente o Sr. Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------Todos os elementos referentes a esta informação e respetivos pareceres das entidades externas constam em
dossier específico deste processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------À consideração superior, -------------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Costa Pinto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chefe de Divisão do Ambiente e Urbanismo’. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para esclarecer que não interveio
nesta matéria na qualidade de deputado, mas sim de gestor. Pela sua parte considera o assunto encerrado e o mesmo nada tem a ver com questões politicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata apresentou uma moção, que se
anexa e se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------‘Introdução: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encontra-se em consulta pública até ao próximo dia 1 de Março, o draft do Plano de Recuperação e Resiliência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trata-se de instrumento criado no seio da União Europeia, que visa dois objetivos essenciais: 1º ajudar a
economia europeia a ultrapassar a grave crise em que se encontra, devida fundamentalmente ao aparecimento
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e disseminação planetária do vírus SARSCOV 2 (vulgo COVID19); 2.° redirecionar a evolução da
economia, para áreas consideradas vitais, acelerando a descarbonização, e promovendo a digitalização. -----Esta questão é de importância fulcral para toda a União Europeia, e sobretudo para o nosso país, constituindo uma excelente 'oportunidade para revitalizar a economia, e especialmente o tecido produtivo, de forma
a criar valor acrescentado, aumentar o peso das exportações, e consequentemente criar emprego. ---------------Ora, situando-se o nosso concelho no interior do país, em área geográfica afetada pelo declínio demográfico e
com PIB per capita muito inferior à média nacional e, sobretudo, em relação à média comunitária, não pode
este órgão deixar de expressar a sua posição e participar na consulta pública, em curso. ------------------------Assim, os deputados municipais, eleitos pelo Partido Social Democrata, propõem a análise e votação, da
seguinte moção: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerandos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O mundo inteiro vive hoje uma das crises mais sérias, e mais prolongadas, desde a idade média. --------------Os sociólogos e os economistas encontram, na presente, fatores agravantes, que não se verificaram, por exemplo, nas grandes guerras mundiais, e mesmo noutras pandemias, como a da cólera, ou da peste negra. -------Nomeadamente, a presente caracteriza-se, e distingue-se, pelo facto de afetar todos os territórios. Se o vírus
fosse mais agressivo e letal, dada a sua disseminação mundial, a raça humana estaria em risco. Por outro
lado, o mundo, hoje, é ligado, e conectado, como nunca na história mundial. Significa isso que se criam laços
e dependências que, cortados, levam a falta de fluxo de bens financeiros e não financeiros, cuja falta se expressa na macroeconomia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------A falta também se sente ao nível individual, pela falta de bens de consumo, medicamentos, assistência médico sanitária; na perda de liberdade e segurança no consumo; na perda de acesso a educação, formação, e
informação, com dano grave ao nível psicológico e emocional. ----------------------------------------------------------Nunca, como agora, se conclui que o Homem é um ser social, e nunca, como na nossa era, a expressão
dessa realidade foi tão profunda, rica, e complexa. -----------------------------------------------------------------------Agora, tudo ruiu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para suportar tudo isto, perseverar, e lutar pela mudança, é necessário resistir e recuperar, atitude que se
instituiu ultimamente caracterizar como "resiliência". ------------------------------------------------------------------O Plano de Recuperação e Resiliência foi um instrumento criado com a intenção de facilitar e ajudar nela
luta - na resiliência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O mesmo prevê "... promover reformas e investimentos que promovam a Recuperação e construam o Futuro.
Um Portugal mais justo e resiliente, mas sustentável e mais competitivo.", e está em consulta pública. ------Como órgão deliberativo por excelência, a Assembleia Municipal não pode deixar de participar e dar um
contributo para o mesmo, primordialmente com vista a colocar o nosso concelho em melhor posição para
conseguir um Futuro mais Justo e competitivo. ----------------------------------------------------------------------------Contributo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perguntamo-nos: como é possível tornar o nosso concelho mais competitivo, mais sustentável, criando melhores condições de vida para a nossa população (e para toda a da região onde nos situamos)?
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A resposta só pode ser "com a criação de condições para que as nossas empresas floresçam, e criem postos de
trabalho, sedimentando as populações, e permitindo o aumento de taxa de natalidade e de índices de bemestar". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este imperativo não pode ser desacompanhado do aproveitamento dos recursos naturais, específicos e valiosos, endógenos da nossa região. -----------------------------------------------------------------------------------------------Quem melhor os conhece são os cá residentes, e quem os representa. Perante estas realidade, é entendimento
dos aqui proponentes o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------A) A ADRAT é uma instituição que devota o seu trabalho à melhoria das condições de vida das populações dos concelhos do Alto Tâmega e Barroso. ----------------------------------------------------------------------------Tem em curso candidaturas ao programa +CO3S0 EMPREGO, que pretende apoiar a criação do próprio emprego e bem como apoiar o emprego e o empreendedorismo. ---------------------------------------------------Esse programa tem uma dotação de 1,1 milhões de euros, quando existem duzentas e dez candidaturas,
com um total de investimento de dezoito milhões de euros. --------------------------------------------------------------Face à proporção da comparticipação (comparticipação integral com remunerações, e que pode ser acrescida
com apoio de quarenta por cento ao investimento direto), vemos que, independentemente do mérito, muitos
projetos serão rejeitados, por falta de dotação orçamental. --------------------------------------------------------------Assim, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entendemos que, como primeira medida, emblemática, seria excelente reforçar a dotação orçamental para
este programa (+CO3S0 EMPREGO), de forma a apoiar todos os projetos elegíveis, o que ao permitir a
criação de postos de trabalho, que pela natureza dos projetos elegíveis seriam sempre locais, contribuiriam,
decerto, para a reabilitação e resiliência, objetivos do Plano em questão. --------------------------------------------B) A Transição Climática é outra das dimensões estruturantes do Plano. -----------------------------------------Consequentemente, a descarbonização da economia será um dos objetivos fundamentais a procurar. ----------Tal será impossível de conseguir sem aumentar, muito significativamente, a percentagem de energia produzida, com fontes renováveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O nosso concelho é reconhecidamente rico em recursos naturais, tipicamente fontes de energia renovável, tais
como o vento e a água (energia eólica, e energia hídrica). ----------------------------------------------------------------No entanto, a biomassa, e o sol, são outras fontes que têm assumido cada vez maior importância, e de que
o nosso território é, reconhecidamente, rico. ---------------------------------------------------------------------------------A exploração da energia renovável traz vantagens para o nosso país, desde logo por permitir a descarbonização da economia, mas também por permitir a substituição de importações pela produção interna (com
imediato benefício na Balança de Pagamentos), mas também por se afigurar, como muito próxima, a possibilidade de o nosso país se afirmar como eminente referência, e exemplo mundial, de exportador de energia
com fonte renovável. As redes transeuropeias de energia, cuja concretização avança, e que para Portugal
terão marco histórico, com a ligação (nos Pirenéus) das redes ibéricas às redes do centro da Europa, trarão a
possibilidade de transportar (e vender) energia renovável aos nossos parceiros europeus, mais pobres em recursos naturais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Veremos, muito em breve, Portugal a vender energia à Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Polónia, etc.,
sem que tal implique, para nós, grande esforço, consumo de recursos, ou dano ambiental: basta aproveitar o
sol, o vento, a água, a biomassa, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------Fazendo-o, além dos benefícios de rendimento para os proprietários dos terrenos e concessionários da exploração, conseguiremos, também, todas as vantagens inerentes a esses projetos, como prevenção de fogos, ordenamento do território, abertura e manutenção de caminhos, e toda a consequente criação de postos de trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A estes fatores, há que acrescer vantagens a nível paisagístico, e mesmo contabilístico, a nível estatal, uma
vez que tais projetos garantem receita fiscal, como IRC, IRS, IVA. ------------------------------------------------Mais recentemente começam a surgir vantagens a nível turístico, uma vez que os locais onde os projetos de
produção de energia se localizam, são usados pelas entidades públicas e privadas, como bandeiras, de respeito pelo ambiente e luta contra as alterações climáticas, sendo que também se associam atividades como o
desporto, e turismo de natureza. ---------------------------------------------------------------------------------------------O nosso concelho é rico em fontes de energia renovável, estando por explorar a sua total magnitude. ----------Neste momento, é a base de um dos mais importantes investimentos europeus, ao nível da produção hidroelétrica, com o a construção do Sistema Electroprodutor do Tâmega. -------------------------------------------------As infraestruturas que o mesmo contempla, a nível de rede elétrica, e a nível de subestações, criam a oportunidade de melhor aproveitamento dos nossos recursos naturais. --------------------------------------------------------Assim, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entendemos que o Estado deve facilitar, acelerar, apoiar, dinamizar, incentivar a concretização de novos
projetos de exploração e produção de energia renovável, no nosso concelho, nas suas diversas origens, e diligenciar por um bom aproveitamento das infraestruturas em construção, no sentido de os facilitar, nomeadamente repondo, no piano de desenvolvimento da rede de transporte de energia pela REN (PDIRT), uma
ligação entre a Subestação de VPA (SETVPA) e a Subestação nova (em construção) de Ribeira de Pena,
em alta tensão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) O concelho de Vila Pouca de Aguiar é conhecido como a "Capital do Granito". ----------------------------Tal deve-se à abundância, e qualidade, do recurso existente no solo do nosso concelho. --------------------------A atividade de exploração e transformação da pedra assume importância fundamental, como fonte de criação de postos de trabalho (mais de setecentos), com volumes de faturação superior a cinquenta milhões de
euros, por ano, sendo que metade dos quais são referentes a exportações, segundo informações da AIGRA.
Por isso, a importância deste sector não é apenas concelhia, mas sim nacional. O mesmo não passou incólume à crise que nos afeta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deverá por isso ser criada linha de apoio ao equilíbrio financeiro ao sector empresarial ligado à exploração e
transformação do granito, bem como ao investimento em renovação de equipamento, nomeadamente para
Transição Digital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As propostas aqui apresentadas representam uma aposta em sectores e interesses onde Vila Pouca de
Aguiar tem vantagens competitivas, e, se aceites em sede de PRR, poderão representar um horizonte de
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crescimento da economia aguiarense, e mesmo de todo o Alto Tâmega e Barroso, com evidentes benefícios
para as condições de vida de toda a população, permitindo a estancar a emigração, e o declínio demográfico. Todo o Portugal sairá beneficiado, podendo os Aguiarenses afirmar o seu contributo para a Resiliência, a
Transição Climática, e a Transição Digital. ------------------------------------------------------------------------------Se aprovada, solicitam que a presente Moção seja entregue em sede de Consulta Pública ao PRR - Plano de
Recuperação e Resiliência, e enviada a toda a comunicação social local, e nacional, e ainda ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Republica; ---------------------------------------------------------------------------------------------Ao Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro; --------------------------------------------------------------------------------Ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia; --------------------------------------------------------------------------Ao Excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente; --------------------------------------------------------------------------Ao Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Energia; -------------------------------------------------------------A todos os grupos parlamentares da Assembleia da República’. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para dizer que o PRR define caminhos e metas. O governo atento à situação económica procura minimizar o desastre
económico que se antecipa. Apela para que se saiba operacionalizar e fazer chegar à economia real os apoios necessários e a recuperação será possível. O documento encontra-se
em discussão pública sendo impossível definir caminhos para uma atividade ou região em
particular. Compete aos empresários procurar e aproveitar os recursos que o governo lhes
disponibiliza, devendo o município promover e prestar todo o apoio que se revele necessário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Miguel Calheiros, para dizer que não se pode deixar
de tomar uma posição em relação ao PRR. Concorda que se trata de um plano nacional,
mas tem que haver um tratamento diferenciado em função das peculiaridades e assimetrias
existentes entre as regiões. Considera que as questões económicas têm um grande peso na
análise para o governo as poder adequar de uma forma concreta. Pugna para que este plano
não seja teórico e não procure substituir encargos do Estado. Considera que, tanto este
como os planos europeus são dirigidos, essencialmente, às empresas, focando três pontos
que se revestem de capital importância para o concelho de Vila Pouca de Aguiar: A criação
de emprego. A continuação na aposta nas energias renováveis, tendo o concelho condições
excelentes para aderir a novos projetos e por fim, a extração de granito que se apresenta
não só como uma área de capital importância económica, mas também cultural e social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e quatro votos a favor e dez abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata apresentou uma moção, que se
anexa e se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- ‘O Município de Vila Pouca de Aguiar, em sede de reunião de Câmara Municipal, tem vindo a
aprovar e adotar, desde a entrada em Portugal da pandemia provocada pelo vírus Covid-19, várias medidas
de apoio ao comércio local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As referidas medidas vêm na sequência da situação epidemiológica em que vivemos e que tem exigido
que todos os intervenientes políticos adotem soluções extraordinárias, quer para evitar a propagação da
transmissão daquele vírus, quer para mitigar os efeitos e impactos negativos provocados nas famílias, nas
instituições de solidariedade social e no tecido empresarial. --------------------------------------------------------------------- Quanto ao sector empresarial é de congratular o trabalho desenvolvido pelo atual executivo do Município de Vila Pouca de Aguiar, na adoção de medidas e de iniciativas para dinamizar as vendas online, as
vendas em regime de takeaway, bem como o incentivo criado para a aquisição de produtos e/ou serviços
comercializados no comércio local aderente do concelho de Vila Pouca de Aguiar. ---------------------------------------- É de destacar a Proposta n.º 210/2020, de 10 de dezembro de 2020, aprovada por unanimidade,
em sede de reunião de Câmara Municipal, intitulada "Medidas mitigadoras dos efeitos económicos causados
pela pandemia provocada pelo vírus Covid-19", que criou o voucher "Neste Natal Compre no Comércio
Local", medida válida de 14 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021, posteriormente prorrogada. ----------- Medida, através da qual, era atribuído, nos termos do competente regulamento, um voucher de desconto no valor de cinco euros, por cada trinta euros de compras, tendo o limite máximo de dez vouchers ou
cinquenta euros por cada utilizador. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Na verdade foi possível verificar que, apesar das dificuldades e limitações existentes na circulação de
pessoas e das medidas para contenção da pandemia Covid-19, gerou-se um novo dinamismo nas trocas
comerciais locais, com uma ampla adesão àqueles vouchers por parte dos consumidores. --------------------------------- Pelos dados que nos foram transmitidos terão sido atribuídos e resgatados mais de quinze mil vouchers, bem como foi alcançada a dotação orçamental de cinquenta mil euros. ----------------------------------------------- Assim, é possível estimar que terá sido gerado um movimento económico, naquele período, ao nível
do comércio local, no mínimo de quatrocentos e cinquenta mil euros (15.000 vouchers x 30 euros). ------------------ O sucesso desta iniciativa é de louvar e de congratular, tendo-se revestido de maior importância neste
período, desejando que o Município continue a desenvolver e adotar estratégias e iniciativas de natureza
diversificada, promovendo a capacidade atrativa do comércio local, diversificando e atraindo novos visitantes,
por forma a mitigar os efeitos negativos provocados pela pandemia Covid-19. --------------------------------------------- O texto da presente moção, após aprovação, deverá ser enviado Exmo. Sr. Presidente da República,
ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Exmo. Sr. Primeiro-Ministro, ao Exmo. Sr.
Ministro da Economia, ao Exmo. Sr. Presidente da ANMP, ao Exmo. Sr. Presidente da Direção da
AECORGO e à comunicação social local, regional e nacional’. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para esclarecer que o valor da dotação
para esta medida foi, entretanto, aumentado para setenta e nove mil euros. --------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para dizer que a economia sofreu
em finais de 2019 uma mudança inimaginável que nem os piores cenários, nem os econo-
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mistas mais pessimistas conseguiram antecipar. Mais disse que os agentes económicos enfrentam desafios para os quais não estavam, minimamente, preparados. As medidas que o
município implementou não podem reparar a normalidade, mas contribuem para a redução
do impacto. Frisou que, apoiar o comércio local é, por si só, uma obrigação. Em pandemia
é uma urgência, pese embora os desvios a que isso possa conduzir. ------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado Gui Sarmento, para dizer que a intenção da moção é
valorizar o papel da Câmara Municipal no apoio ao tecido empresarial, às famílias mais
carenciadas e às IPSS, no intuito de mitigar o impacto negativo provocado pela pandemia,
sendo que esta ação também se deve dar a conhecer aos decisores políticos nacionais que,
muitas vezes está a substituir o próprio governo. Disse ainda que esta medida foi muito
bem aceite por comerciantes e consumidores e teve um impacto muito positivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: 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 : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para se referir à reunião com a
Iberdrola (06/01), dizendo que no último orçamento foi dito que um dos grandes objetivos
em parceria com a Iberdrola seria a ativação da estação de tratamento de água do Alvão.
Questionou se esse assunto foi debatido na reunião e se sim, para quando a sua implementação. Perguntou ainda qual a origem local do tratamento da água que se consome no concelho de Vila Pouca de Aguiar. --------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Ilídio Fontoura, para se congratular pela rápida recuperação do Senhor Presidente da Câmara, que foi vítima da infeção pelo vírus SARS-Cov2.
Seguidamente quis saber o que foi tratado nas reuniões com: Juntas de Agricultores do
concelho – Vreia de Bornes, Pontido, Monteiros e Bragado (11/12); Conselho Diretivo dos
Baldios da Lagoa e Presidente da Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar (11/12); Ministra
da Modernização do Estado e da Administração Pública (21/12); Super Bock e Presidente
da Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar (22/12), agradecendo a intervenção do Senhor
Presidente da Câmara, uma vez que a distribuição da água pela população foi retomada;
consignação da empreitada ‘Reabilitação da antiga estação de caminhos-de-ferro de Pedras
Salgadas e zona envolvente’ (04/01); Diretora Regional do Norte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (08/02). -----------------------------------------------------------
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-------- Interveio o Senhor Deputado, Manuel Almeida, para se referir às empreitadas relativas ao Mercado do Gado e à Central de Camionagem, dizendo que os prazos para a execução daquelas obras foram todos ultrapassados, querendo saber qual o ponto da situação das
mencionadas empreitadas. O mesmo deputado quis ainda saber qual o motivo da aquisição
de um prédio rústico sito na Avenida Dr. Abílio Ribeiro, em Vila Pouca de Aguiar. ----------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para agradecer as palavras do Senhor
Deputado, Ilídio Fontoura, informando que já se encontra quase restabelecido da infeção
da qual foi alvo, aproveitando para agradecer também as inúmeras manifestações de apoio
que recebeu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente, começou por responder que tem reuniões periódicas com a Iberdola
e com outras entidades em que participam também os Senhores Presidentes das Juntas de
Freguesia, quando as temáticas envolvem os respetivos territórios, bem como o Senhor
Presidente da Assembleia Municipal naquelas, que são consideradas mais pertinentes para o
concelho. Em relação à origem local do tratamento da água que se consome no concelho
de Vila Pouca de Aguiar, recordou que, há uns anos, foi aprovada a transferência do abastecimento de água, em alta, para a empresa Águas de Trás-os-Montes e posteriormente
para a empresa Águas do Norte que previa a construção da barragem do Cabouço, havendo, à época, a intenção governativa de por a concurso os pontos hídricos com elevado potencial hidroelétrico, o que se veio a concretizar. Esse concurso resultou na substituição
dos pontos de água existentes, bem como o alargamento do abastecimento a todo o concelho, trazendo, assim, uma situação mais favorável. As captações no rio Torno serão substituídas por uma nova captação. Informou que a estação de tratamento de água do Alvão já
foi desativada, tendo sido recuperada uma outra em local próximo com superior qualidade
que começará a funcionar dentro de duas semanas. -------------------------------------------------------- A reunião com as Juntas de Agricultores do concelho – Vreia de Bornes, Pontido,
Monteiros e Bragado, insere-se na implementação de regadio que permita o aumento significativo daquela atividade, informando que a Câmara Municipal atribuiu uma comparticipação financeira àquela entidade no sentido de dinamizar e otimizar o regadio. ------------------------- A reunião com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública,
serviu para debater aspetos relacionados com a transferência de recursos humanos e equipamentos no âmbito da delegação de competências na área da Saúde.---------------------------------- Relativamente à reunião com a Super Bock e Presidente da Junta de Freguesia de
Bornes de Aguiar, disse que se inseriu num conjunto de reuniões periódicas que visam debater várias matérias, como, obras, investimentos, protocolos, entre outros, bem como
transmitir os anseios da comunidade sobre o que está a correr menos bem, como foi o caso
da distribuição de água pela população, em que a situação foi revertida. -------------------------------- A consignação da empreitada ‘Reabilitação da antiga estação de caminhos-de-ferro
de Pedras Salgadas e zona envolvente’ decorreu de um protocolo relativo às infraestruturas
da CP em Pedras Salgadas que estavam desativadas e que foram cedidas à Câmara Munici-
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pal. Informou que a Câmara tem um projeto para aquela zona que já está elaborado. O
concurso já foi lançado e a obra está prestes a ser iniciada. ----------------------------------------------- A reunião com a Diretora Regional do Norte do Instituto de Conservação da Natureza, teve a ver com a fixação de brigadas florestais no concelho de Vila Pouca de Aguiar,
acrescentando que existe a possibilidade de ser aprovada uma segunda brigada para os
Bombeiros Voluntários. ----------------------------------------------------------------------------------------- A reunião com o Conselho Diretivo dos Baldios da Lagoa e Presidente da Junta de
Freguesia de Bornes de Aguiar, serviu para fazer o ponto da situação de várias obras que
estão a decorrer em parceria com o Conselho Diretivo. --------------------------------------------------- Quanto às empreitadas da Central de Camionagem e do Mercado do Gado, disse
que iria indagar junto da Divisão de Obras Municipais e que as questões levantadas seriam,
oportunamente, respondidas por escrito. --------------------------------------------------------------------- A aquisição do prédio rústico que confronta com a Estrada Nacional nº 212 e com
o mercado de gado, tem como finalidade criar um espaço de apoio ao referido mercado de
gado e estacionamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco – Relatório
de Avaliação da Atividade no ano de 2020 – Apreciação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em cumprimento do estipulado na alínea j), n.º 2, do artigo 18.º conjugado com o nº 2, do
artigo 32º da Lei n.º 147/99 de 01 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº
142/2015 de 08 de setembro e recentemente pela Lei 23/2017 de 23 de maio - Lei de Proteção de Crianças e jovens em Perigo, e em conformidade com o n.º 1, do artigo 44º do
Regulamento Interno da Comissão de Proteção de Crianças e jovens em Perigo de Vila
Pouca de Aguiar, é presente para conhecimento da Assembleia Municipal de Vila Pouca de
Aguiar, o Relatório Anual de Avaliação da Atividade da CPC de Vila Pouca de Aguiar no ano de
2019, depois de aprovado, por unanimidade, em reunião da comissão alargada que decorreu em 22-01-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Proposta nº 5/2021 – Apoio Financeiro Excecional e Temporário a
atribuir em situação de emergência – Manutenção de medidas – Ratificação - Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, no âmbito do atual contexto epidemiológico
do novo Coronavírus, tem vindo a implementar medidas preventivas para redução dos
riscos de contágio da COVID-19 e a promover programas de apoio à comunidade, a fim
de atenuar os impactos socioeconómicos desta pandemia. -----------------------------------------
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Ao universo de munícipes em situação de carência já conhecido e acompanhado - como
sejam os beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI) e/ou de apoio alimentar do
Fundo Europeu de Apoio aos Carenciados (FEAC), Programa Cantinas Sociais, bem como
das respostas municipais no âmbito do Regulamento Social do Município e de Apoio à
Família - acrescem, no panorama atual, outros munícipes que, nunca tendo recorrido a
apoios desta natureza, irão agora precisar de ajuda. -------------------------------------------------Para o Concelho de Vila Pouca de Aguiar foram aprovadas pela Câmara Municipal, durante
o ano 2020, por unanimidade, várias medidas de apoio social. A vigência das medidas de
apoio tinha o seu término no final de 2020, contudo e considerando que os pressupostos
que levaram à deliberação ora tomada ainda se mantêm, verificando-se que fruto do agravamento da situação epidemiológica, podem as repercussões na economia e famílias, ser
agravada importa garantir a manutenção de algumas medidas. -----------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------A Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, alterada pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio e pela Lei n.º
35/2020 de 13/08, estabelece um regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, nomeadamente
ao nível de isenções no âmbito do regime financeiro das autarquias locais e de apoios a
pessoas em situação de vulnerabilidade, tal como a promoção da utilização de espaços em
ar livre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O reconhecimento do direito à isenção previsto no n.º 9 do artigo 16º da Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro, na sua redação atual, é da competência da câmara municipal, no estrito
cumprimento das normas do regulamento referido no n.º 2 do mesmo artigo, salvo em
situações excecionais devidamente fundamentadas e diretamente relacionadas com as medidas de combate à pandemia da doença COVID-19. ---------------------------------------------O apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade pode ser concedido independentemente
da existência de regulamento municipal ou de parceria com entidades competentes da administração central e com instituições particulares de solidariedade social (nº 1 do artigo 22
da Lei nº 6/2020, de 10 de abril, alterada pela Lei nº 12/2020, de 7 de maio e pela Lei nº
35/2020 de 13/08). ---------------------------------------------------------------------------------------Por tudo isso, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se
anexa, para que a partir do presente mês e até 31 de março de 2021, a Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar delibere: --------------------------------------------------------------------------1 - Autorizar o apoio excecional às famílias em situação de vulnerabilidade, cujo objetivo é
apoiar famílias que enfrentam perdas de rendimentos por situações de desemprego, por
inatividade profissional como trabalhador independente, por situações de lay-off ou por
situação de doença decorrentes da crise Covid-19, nos seguintes termos: ----------------------a) Comparticipação de bens/géneros considerados indispensáveis ao agregado familiar,
efetuando-se da seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------
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• Comparticipação mensal no valor máximo de 50,00€ por cada elemento do agregado familiar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------• Para pagamento dos valores acima descritos terá que ser apresentado recibo comprovativo da despesa efetuada; ----------------------------------------------------------------------------------• São elegíveis, em termos de faturação, todas as despesas relativas a bens considerados
indispensáveis, nomeadamente, alimentação e artigos de higiene; --------------------------------• As comparticipações referidas apenas serão validadas desde que a despesa seja realizada
na área do Concelho de Vila Pouca de Aguiar; ------------------------------------------------------• As faturas mencionadas devem ser emitidas em nome de qualquer elemento do agregado
familiar, contemplando o respetivo Número de Identificação Fiscal. ---------------------------b) Redução de 50% nas tarifas de abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos,
nos termos e condições definidos no respetivo tarifário. ------------------------------------------As medidas referidas nas alíneas a) e b) são aplicáveis a Munícipes que reúnam cumulativamente as seguintes condições: ------------------------------------------------------------------------ Residam no Município de Vila Pouca de Aguiar, devendo para isso apresentar documento
comprovativo da residência da respetiva junta de freguesia, no qual conste também a composição do agregado familiar; ---------------------------------------------------------------------------- Que se encontrem em situação de carência e/ou vulnerabilidade socioeconómica, decorrente da atual situação (possuam um rendimento per capita igual ou inferior a 50% do IAS),
devendo para o efeito apresentar todos os rendimentos auferidos pelo agregado familiar
nos últimos 3 (três) meses; ------------------------------------------------------------------------------- Apresentarem perdas de rendimentos por uma das seguintes situações: desemprego, inatividade profissional como trabalhador independente, por situação de "lay-off" ou por situação de doença decorrentes da crise Covid-19. -------------------------------------------------------Para atribuição destes apoios deve ser aplicada a seguinte fórmula: C=R/N. ------------------C= Rendimento Per Capita; ----------------------------------------------------------------------------R= Todos os Rendimentos do Agregado Familiar; -------------------------------------------------N= N. de elementos do agregado familiar. -----------------------------------------------------------A candidatura ao apoio excecional às famílias em situação de vulnerabilidade deve ser efetuada na Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar em formulário próprio (online remetendo o formulário preenchido e a documentação para o mail: geral@cm-vpaguiar.pt, ou
através do Balcão de Atendimento ao Público da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Apoiar os munícipes em situação de isolamento e/ou quarentena, devido à Covid-19,
através de serviços de segurança, apoio social e de enfermagem, de que careçam até ao restabelecimento/recuperação da sua situação de saúde e bem-estar, envolvendo a: ------------a) Ativação das Zona de Concentração e Apoio às Populações (ZCAP) em instalações próprias ou disponibilizadas ao Município, permitindo a acomodação e pernoita das pessoas
em isolamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------
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b) Criação de equipa constituída por vários colaboradores, nas áreas da proteção civil, assistência social e enfermagem das pessoas vulneráveis, disponível 24h por dia para acompanhamento e retaguarda, em especial no período noturno; -----------------------------------------c) Garantia dos materiais e equipamentos de proteção individual e de higiene indispensáveis
aos colaboradores e utentes presentes nos espaços utilizados (ZCAP's e outros). ------------3 - Disponibilizar materiais e equipamentos de proteção individual e de higiene a todas as
instituições sociais do concelho, cujos utentes são pessoas muito vulneráveis, promovendo,
desta forma, à melhoria dos cuidados de saúde e serviços sociais prestados; ------------------4 - Autorizar a suspensão do licenciamento da ocupação de espaço do domínio público
para instalação de esplanadas, desde que garantido o cumprimento das normas de mobilidade e acessibilidade; -------------------------------------------------------------------------------------5 - Autorizar a redução de 50% do pagamento das rendas devidas pela concessão de lojas
no Mercado Municipal, na Central de Camionagem, Complexo Desportivo Municipal, Bar
das Piscinas Municipais e Quiosque da Praça Luís de Camões, aos concessionários dos
espaços; -----------------------------------------------------------------------------------------------------6 - Autorizar a redução de 50% no pagamento da fatura cia água e demais tarifas que lhe
estão associadas aos consumidores com tarifário "Comércio e Serviços" do concelho de
Vila Pouca de Aguiar. A redução é concedida para um consumo que não comporte um
aumento superior a 15% em relação à média do período homólogo do ano anterior; --------7 - Isenção de pagamento da fatura da água e demais tarifas que lhe estão associadas às
IPSS; --------------------------------------------------------------------------------------------------------8 - Suspender a obrigação de pagamento nos parcómetros que se encontram instalados na
via pública relativos ao estacionamento na via pública das zonas de estacionamento de duração limitada de Vila Pouca de Aguiar; --------------------------------------------------------------9 - Autorizar a realização semanal do Mercado de Produtos Locais, com isenção de pagamento de taxas e licenças; -------------------------------------------------------------------------------10 - Autorizar que seja efetuada a comparticipação do montante equivalente a 100% da
sanidade animal, ao abrigo do Regulamento Municipal de Fomento da Produção Pecuária,
extensível à produção de suínos. Esta medida aplica-se a todo o ano de 2021; ----------------11 - Continuar a impulsionar a contratação de proximidade no comércio local; ------------12 - Promover o consumo no comércio local através dos meios de comunicação do município, outdoors e em parceria com a AECORGO; -----------------------------------------------A presente deliberação dever ser comunicada ao órgão deliberativo para conhecimento e
ratificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que esta proposta vem no decurso de outras com o mesmo cariz. Trata-se de um conjunto de apoios a famílias em situação de vulnerabilidade, bem como a pessoas que estão a cumprir quarentena e que não
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têm condições de habitabilidade. Referiu também os apoios às IPSS, centro de saúde e
bombeiros, com distribuição de equipamentos de proteção individual e higiene, bem como
ao comércio e serviços, agricultura, suspensão de pagamento de taxas, parcómetros, publicidade e esplanadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para dizer que, globalmente, se
identifica com os apoios propostos. Salientou que a saúde animal é um fator determinante
na viabilidade das explorações pecuárias e condição essencial para o garante da saúde pública. Considera discriminatório o facto de nem todas as espécies animais estarem contempladas, tendo pedido esclarecimentos sobre esta matéria. ----------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Manuel Almeida, para salientar que também deveriam ser incluídos os organismos de cariz social sem fins lucrativos nos apoios anunciados,
acrescentando que existem associações que não sendo IPSS praticam apoios sociais e não
têm fins lucrativos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor Deputado, Miguel Calheiros, para lamentar que não se possa ir
mais longe nestes apoios, por imperativos legais. Frisou que estes apoios têm chegado às
famílias e aos agentes económicos, ao contrário de muitas medidas anunciadas pelo Estado.
Disse que a lei é explícita em relação às entidades que recebem apoios, reconhecendo, no
entanto, que muitas associações e conselhos diretivos de baldios têm um papel muito ativo
no âmbito social mas que carecem de enquadramento legal para efeitos de recebimento de
apoios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para se referir à saúde animal, dizendo que
o que está em questão na saúde animal é a vacinação obrigatória de bovinos, caprinos e
ovinos e isso está contemplado no regulamento. Relativamente aos apoios aos organismos
de cariz social sem fins lucrativos, disse que isso decorre da legislação em vigor que não
permite que esses apoios sejam aplicados. -------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para questionar que apoios estão
previstos para as pequenas e médias empresas que não constam na proposta, considerando
haver um caráter discriminatório nestas ajudas. ------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Miguel Calheiros, para dizer que legalmente o tema
pode ser questionável e a Câmara Municipal está a ir muito para além das suas competências porque o Estado não está a dar a devida resposta a todas as necessidades. A ambiguidade não vem do Município, mas sim do Estado no que diz respeito à magnitude dos apoios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para salientar que, existindo injustiças compete aos órgãos competentes corrigi-las. Prosseguiu, dizendo que existem famílias que se dedicam à atividade pecuária em espécies não contempladas na proposta que
estão a atravessar grandes dificuldades e perece-lhe justo que sejam englobadas na proposta
apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que os apoios propostos não
discriminam ninguém, uma vez que assentam em regulamentos aprovados e decorrem de
leis vigentes. Disse que não se devem misturar capítulos porque depois é difícil ter racionalidade nos atos. Mais disse que ninguém pode estar abaixo da dignidade humana quer se
dedique à atividade pecuária ou outra e isso está assegurado por outros mecanismos e regulamentos. Se houver alguma família nesta situação, deve a mesma ser imediatamente comunicada à autarquia, tendo os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia um papel preponderante, nesta matéria. Quanto à vacinação animal, disse que a mesma decorre do preceituado no Regulamento de Fomento da Produção Pecuária e é extensível à produção de
suínos. Acrescentou que em tempo de emergência poderão, eventualmente, ser ponderados
outros apoios ao nível do regulamento para posterior comparticipação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Ratificada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Proposta nº 16/2021 – Alteração modificativa aos documentos
previsionais pela inserção do saldo da gerência do ano de 2020 – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevê o artigo 130.° da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12, que aprova o Orçamento de Estado
para 2021, que: --------------------------------------------------------------------------------------------1- Após aprovação do mapa «Fluxos de caixa» (*) pode ser incorporado, por recurso a uma
revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da
gerência da execução orçamental. ----------------------------------------------------------------------(*) leia-se "Demonstração de Desempenho Orçamental". --------------------------------------------------------------Prevê o ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n° 54-A/99, de 22 de Fevereiro "POCAL" a existência
de modificações ao orçamento, as quais, podem ser realizadas para ocorrer a despesas não
previstas ou insuficientemente dotadas, ou inscrição de rúbricas, através de alterações ou
revisões ao orçamento municipal. ----------------------------------------------------------------------No ponto 8.3.1.4 do "POCAL" é referido que o saldo apurado no ano anterior serve como
contrapartida em revisão orçamental, bem como outras receitas que as autarquias estejam
autorizadas a arrecadar. ----------------------------------------------------------------------------------A gerência do ano de 2020 permitiu uma poupança de gestão corrente (receita/despesa)
gerando um saldo de 2.665.790,35€ (dois milhões seiscentos e sessenta e cinco mil setecentos e noventa euros e trinta e cinco cêntimos), conforme consta do Mapa de Demonstração
de Desempenho Orçamental. ---------------------------------------------------------------------------Considerando a informação anexa, propõe-se: ------------------------------------------------------1. A aprovação do Mapa da Demonstração do Desempenho Orçamental do ano de 2020. 2. A aprovação da Proposta de revisão orçamental fruto da inserção no "Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano de 2021" do saldo apurado no ano de 2020, no montante
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de 2.665.790,35 €, destinando-os ao reforço de rúbricas constantes da proposta de revisão
anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Caso a presente proposta mereça aprovação pelo órgão executivo, deve, ao abrigo da
alínea ccc) do n° 1 do artigo 33.° da Lei n.º 75/2013, de 12/09, ser submetida à aprovação
pela Assembleia Municipal, a quem compete aprovar as alterações permutativas aos documentos previsionais, nos termos da alínea a) do n° 1 do artigo 25.° da Lei n.º 75/2013, de
12/09. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para esclarecer que se trata da inserção do
saldo de 2020 no orçamento de 2021. ------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, que começou por dizer que a
qualidade da documentação enviada não facilitou a sua leitura e análise. Não colocando em
causa a inserção do saldo de 2020, solicitou esclarecimentos sobre a sua afetação. As transferências para as associações com um acréscimo superior a 100% relativamente ao orçamentado é, em seu entender, motivo de estupefação. Questionou qual a razão, poucos dias
após a aprovação, que justifica este aumento. No seu entender a pandemia justificava um
montante superior na rúbrica da ação social. Quis ainda saber que intervenção se perspetiva
no tratamento de águas residuais que justifique o reforço proposto. ------------------------------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para esclarecer que os protocolos com as
associações têm um caráter periódico, dai a recabimentação. O tratamento de águas residuais também tem que ser pago todos os meses e, por aproximação, sabe-se quanto é que se
paga, não sendo necessária a cabimentação da rúbrica para todo o ano porque haverá a
introdução do saldo da gerência anterior. Há valores que sobem porque só vão ser necessários a partir de determinado momento. Disse ainda que as rubricas estão a ser reforçadas
em função da repercussão pandémica. Esclareceu ainda que existem outras rubricas que
também estão relacionadas com a situação pandémica que estão a ser fortemente dotadas e
que não estão diretamente relacionadas com a rúbrica da ação social, tais como o apoio à
comunidade no âmbito da suspensão da cobrança de taxas, fornecimento de água, agricultura entre outras, que têm rubricas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e seis votos a favor e oito abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Proposta nº 13/2021 – Estratégias de Reabilitação Urbana de
Afonsim, Fontes, Lagobom, Monteiros, Nuzedo, Parada de Monteiros, Tourencinho, Vila Meã, Vilarelho e Vreia de Jales – Relatório do Ponderação do Período de
Discussão Pública – Versão Final – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------
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O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º
307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto,
atribui aos Municípios a competência para promover a reabilitação urbana através da delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e da aprovação das correspondentes Operações de Reabilitação Urbana (ORU); ----------------------------------------------------------------O município de Vila Pouca de Aguiar optou por proceder em simultâneo à nova delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana e respetivas Operações de Reabilitação Urbana Simples, orientadas por Estratégias de Reabilitação Urbana (ERU), conforme disposto no artigo 16.° do RJRU; -----------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação de Câmara Municipal de 12 de novembro de 2020 foram aprovadas as delimitações das ARU e respetivas ORU de Afonsim, Fontes, Lagobom, Monteiros, Nuzedo,
Parada de Monteiros, Tourencinho, Vila Meã, Vilarelho e Vreia de Jales, orientadas por
Estratégias de Reabilitação Urbana, e determinado o procedimento de abertura do período
de discussão pública, conforme disposto no n.°4 do artigo 17.° do RJRU, promovida nos
termos do previsto no artigo 89.° do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. Mais deliberou submeter os projetos ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana
(IHRU) para emissão de parecer, conforme previsto no n.°3 do artigo 17.° do RJRU; ------O período de discussão pública das ERU decorreu durante 20 dias úteis, contados a partir
do 5.° dia útil após publicação do correspondente aviso no Diário da República, tendo decorrido de 04 de dezembro de 2020 a 05 de janeiro de 2021 para as ERU de Fontes, Lagobom e Vreia de Jales e decorrido entre 07 de dezembro de 2020 a 06 de janeiro de 2021
para as ERU de Afonsim, Monteiros, Nuzedo, Parada de Monteiros, Tourencinho, Vila
Meã e Vilarelho; -------------------------------------------------------------------------------------------Findo o período de discussão pública verificou-se que não foram recebidas quaisquer participações de eventuais alterações a introduzir nas propostas das ERU. Assim, e de acordo
com o disposto no n.º 6 do artigo 89.° do RJIGT, a Câmara Municipal pondera e divulga
os resultados da discussão pública, cujo Relatório de Ponderação se anexa e faz parte integrante da presente proposta; ----------------------------------------------------------------------------Os projetos não sofrem alterações, pelo que a versão submetida a discussão pública poderá
constituir a versão final a submeter à Assembleia Municipal para aprovação, as quais se
anexam e fazem parte integrante da presente proposta; --------------------------------------------Nesta conformidade, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe do Nascimento
Teixeira, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 28 de janeiro de
2021, no sentido de ser deliberado: --------------------------------------------------------------------1. Divulgar o resultado da discussão pública na comunicação social e na página eletrónica
do Município, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 89.° do RJIGT; ---------------------2. Submeter a aprovação da Assembleia Municipal a versão final das ERU de Afonsim,
Fontes, Lagobom, Monteiros, Nuzedo, Parada de Monteiros, Tourencinho, Vila Meã, Vilarelho e Vreia de Jales, nos termos do n.º 1 do artigo 17.° do RJRU; -----------------------------
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3. Proceder à publicação do ato de aprovação das dez ERU na 2.a série do Diário da República e divulgação na página eletrónica do Município, nos termos do n.º 5 do artigo 17.° do
RJRU. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que o objetivo é implementar
estratégias de reabilitação urbana em todas as localidades do concelho, ficando a faltar,
neste momento, as localidades de Cubas, Pielas e Covelo, que são os lugares mais pequenos
e com menos população, mas que também serão objeto de intervenção num futuro próximo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do público: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi lida uma exposição apresentada pelo Senhor, António Nelson Loureiro Batista,
que se anexa e se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exmº Presidente da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------Exmº Presidente de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------Exmºs deputados eleitos da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------Meus senhores (as). e Comunicação Social. ---------------------------------------------------------------------------------------- O cidadão António Nelson Loureiro Batista, cumprindo o seu dever cívico e cidadania, (Direito e
dever dos Cidadãos perguntas e respostas para uma cidadania ativa e responsável, apresenta seguinte reclamação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Há uma Mina de água potável no parque de descanso da Nacional 2 que sofreu derrocada de terrenos, abandonada a largos anos agora até lixo e sucata lá é depositada, lembro ainda que esta mina tinha
uma adutora de lusalite que foi remodelada pela Câmara Municipal há 20 anos era eu chefe de pessoal
operário qualificado da Câmara Municipal hoje aposentado a água servia antigamente para abastecer as
locomotivas da Via Férrea na Estação da CP de Pedras Salgadas e edifício da Estação e antigas retretes,
no diz respeito ao Parque está moribundo cheio de lixo e a mesa de granito desmoronada, uma vergonha à
entra da Vila Termal. Mais informo que contatada as Infraestruturas de Portugal declinaram a responsabilidade na Câmara Municipal pela manutenção dos parque e da mina. O caudal e a boa qualidade da
água são uma mais-valia para a requalificação da antiga Estação, para o turismo e lojas que ali vão exercer atividades turísticas ladeadas pela N2. Assim haja vontade política Senhores eleitos, Sr.. Presidente de
Câmara e Sr. Presidente da Assembleia com o dever de fiscalizar. ---------------------------------------------------------- Não posso terminar sem chamar atenção do Sr. Presidente de Câmara do protocolo de cooperação
assinado em 08 de junho de 2017 entre a Câmara Municipal e a Unicer águas a alínea b), que diz a
estratégia Municipal passa pela execução de arruamento marginal ao rio Avelames, transformando a antiga
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EM549, numa alameda pedonal e ciclável projeto que designou requalificação da zona ribeirinha Pedras
Salgadas com ligação entre a Rua Nuno Simões e Av. Lopes de Oliveira, brevemente passaram 5 anos e a
Obra ainda não avançou, espero uma resposta de V. Exa Sr. Presidente. ------------------------------------------------ Exmºs senhores eleitos da maioria e Oposição (a prática da ilegalidade por ação ou omissão na
gestão do poder autárquico pode ter consequências, pode terminar em perda de mandato. -------------------------------- A verdadeira fonte de direitos é o dever; se todos cumprirmos os nossos deveres, está assegurado o
respeito pelos nossos direitos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Gratos pela atenção dispensada’. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ As intervenções dos Senhores Deputados ficaram gravadas em MP3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, pelas dezassete horas, o Senhor Presidente da Mesa
deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta e
vai ser assinada pelos Membros da Mesa. --------------------------------------------------------------O Presidente: ______________________________________.

O Primeiro Secretário: _______________________________.

O Segundo Secretário: _______________________________.

