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-------- Aos trinta dias do mês de abril 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 Deputada, TERESA MARIA ALVES GONÇALVES, em substituição da Segunda Secretária. ---------------------------------------------------------------- Faltaram os Senhores Deputados, Maria Diná Sarmento Dias Machado e José Philippe Monteiro Ferreira, tendo sido convocados, nos termos do nº 1 do artigo 58º do Regimento da Assembleia Municipal, os elementos imediatamente a seguir na respetiva lista,
António Manuel Fernandes Vaz Alves e Lélia Marlene Rodrigues Machado. -------------------------- Faltaram os Senhores Deputados, 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 Senhor Deputado, Celestiano Teixeira da Fonte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, Gonçalo Arménio Trigo Gonçalves, por renúncia do mandato de Ana Cristina
Caeiro Teixeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 12.02.2021 a 23.04.2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2021 – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e oito votos a favor e quatro abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Socialista apresentou um voto de louvor, que se
anexa e se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------- ‘O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar,
propõe que seja aprovado um voto de louvor ao Aguiarense Luis Miguel Saraiva pela obtenção do título de
Campeão Nacional de Maratona. -------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Este resultado trouxe um enorme orgulho à comunidade aguiarense e serviu de exemplo para todos
nós, demonstrando que com persistência (vemo-lo todos os dias a treinar na "variante", de verão ou de inverno, quer faça chuva ou faça sol) e determinação conseguimos superar e atingir os nossos objetivos, mesmo
que as condições de treino não sejam as ideais. ------------------------------------------------------------------------------------ Serve ainda para demonstrar que mesmo residindo em territórios mais afastados dos grandes centros
é possível ser-se campeão nacional’. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata apresentou uma moção, que se
anexa e se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‘Vila Pouca de Aguiar terra de encantos! ---------------------------------------------------------------------------------Vila Pouca de Aguiar terra de afetos! -------------------------------------------------------------------------------------Vila Pouca de Aguiar terra de gente capaz e empreendedora! ---------------------------------------------------------------- Todos estes adjetivos caracterizam bem o nosso concelho e as nossas gentes, mas, Vila Pouca de
Aguiar é também uma terra de Campeões! ---------------------------------------------------------------------------------------- No passado domingo dia 25 de abril o atleta aguiarense Luís Miguel Saraiva sagrou-se Campeão
Nacional da Maratona ao vencer uma prova eu decorreu em Palmela distrito de Setúbal. ------------------------------ Luís Miguel Saraiva venceu o Campeonato de Portugal de Maratona ao serviço do Sporting Clube
de Braga, concluiu a derradeira prova em 2 horas, 18 minutos e 8 segundos. --------------------------------------------- O percurso desportivo do atleta aguiarense é já sobejamente conhecido por praticamente toda a comunidade. O atleta em todas as provas que participa faz questão de deixar bem vincado que é natural e reside
em Vila Pouca de Aguiar, sendo este facto um fator de orgulho para todos os aguiarenses. ---------------------------- O Luís Miguel Saraiva representa a dedicação, o trabalho e a paixão pela modalidade. Esta conquista, e o percurso do jovem atleta até aqui, são motivo de enorme orgulho para todos os aguiarenses. -------------- Esta vitória juntando-se a muitas outras que já aconteceram no passado nas mais diversas modalidades, comprovam que existe uma verdadeira alma de campeões que sopra sobre as terras de aguiar. Todos
eles são motivos fortes e evidentes para o Município se manter atento, continuar a apoiar e valorizar os
nossos atletas independentemente da modalidade que praticam. --------------------------------------------------------------- Face ao exposto a Assembleia Municipal e Vila Pouca de Aguiar, reunida em sessão ordinária no
dia 30 de abril deliberou sob proposta do grupo municipal do PSD - Partido Social Democrata: ------------- Regozijar o atleta Luís Miguel Saraiva pela conquista do Campeonato de Portugal de Montanha; -------- Congratular o Sporting Clube de Braga secção de Atletismo, pelo apoio e acompanhamento que prestam
ao atleta aguiarense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberou ainda dar conhecimento desta moção: --------------------------------------------------------------------------• Ao atleta Luís Miguel Saraiva. ------------------------------------------------------------------------------------------• Ao Sporting Clube de Braga - Secção de Atletismo. ------------------------------------------------------------------• À comunicação social, local e regional’. -----------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata apresentou uma moção, que se
anexa e se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ‘O PIB per capita da população residente na NUT do Alto Tâmega é dos mais baixos do país. ----------- No ano de 2018, a disparidade regional do PIB per capita, para esta NUT foi de 63,1% negativos, em relação à média nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Já a Área Metropolitana de Lisboa exibia uma variação positiva de 129,9%. Fonte INE. ---------------- Significa isto que a nossa região é sujeita a um esforço significativamente superior ao restante país
para conseguir acesso aos mesmos bens, nomeadamente aos essenciais, sendo o PIB per capita um dos medidores desta falta de coesão regional. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Urge tomar todas as medidas possíveis para ultra passar esta assimetria. ----------------------------------------- Esta moção tem por objeto o preço de dois fatores essenciais para o bem-estar das populações, e para
a competitividade dos agentes económicos: o preço dos combustíveis e o preço da eletricidade. ---------------------------- Vivemos numa região onde a amplitude térmica anual é significativa, sendo comuns temperaturas de
-7 graus centígrados no Inverno, e + 35 graus centígrados no Verão. ------------------------------------------------------- Esta variação exige avultados gastos em energia, seja para aquecimento, seja para arrefecimento. ----Sendo esta uma zona economicamente debilitada, muita da população recorre a sistemas energéticos com
tecnologias antigas, baseados na queima de lenhas (fonte de emissão de CO, e CO2), e gasóleo de aquecimento (fonte de emissão de CO2, N20 - oxido nitroso CH4 - metano). --------------------------------------------------- Acresce que os combustíveis fósseis, tais como o gasóleo, e o gás natural liquefeito enfrentam e enfrentarão inexoráveis subidas de preço, por via da inevitável (mas também desejável) descarbonização da economia, conforme resulta da publicação da DGEG "Energia em Números 2020", disponível em
http://dgeg.gov.pt, no qual se extrai que o preço médio do gasóleo, da gasolina, da eletricidade e do gás
natural aumentou, regra geral, em relação ao ano de 2018, bem como sempre mais de 20% em relação ao
ano de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bem como era, e é, previsível o paulatino aumento da carga fiscal que incide sobre os combustíveis
fósseis, que no caso do gasóleo atinge já valores de acima de 50% do preço total, como fator de dissuasão de
utilização desse recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Já no caso da gasolina, a carga fiscal ultrapassa os 60% do preço final, colocando esse combustível
com preço superior ao do gasóleo (o que até é contraditório tendo em conta a pretensão de desdieselização do
mercado automóvel). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A alternativa a estes sistemas é o recurso à energia elétrica, mas a mesma está também onerada com
carga fiscal elevada (cerca de 55% do valor da fatura de eletricidade diz respeito a impostos e taxas). --------------- A este óbice, há que acrescentar a fraca qualidade da rede elétrica instalada, com frequentes avarias
e falhas de fornecimento, colocando os consumidores e agentes económicos perante a incerteza da constância
do fornecimento, seja de Verão, seja de Inverno. ---------------------------------------------------------------------------
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-------- Tendo a nossa região condições de eleição para aumento da produção de energia renovável e sendo o
nosso subsolo comprovadamente rico em minerais, que terão papel essencial na rápida descarbonização da
economia - como o lítio -, seria coerente, e desejável que a população desta região, tão desfavorecida, pudesse
partilhar os benefícios da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Por outro lado, e perante o advento dessa transição energética, é essencial preparar a rede elétrica
para o previsível aumento de consumo e de tráfico, de forma a garantir a segurança no abastecimento, melhorando a infraestrutura instalada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tudo sob pena de produzirmos energia limpa, e fornecermos os materiais para a armazenar, e não a
podermos pagar, ou dela usufruir. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Para tal, seria importante implementar, a nível nacional, uma diminuição da carga fiscal que incide
sobre a energia elétrica, e igualmente implementar um rápido investimento na rede elétrica. ---------------------Depois de discutida, e se aprovada, requerem que a moção seja enviada para: -------------------------------------- O Excelentíssimo Senhor Presidente da República; -------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro; --------------------------------------------------------------------------- O excelentíssimo Senhor Ministro da Economia; ----------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática; ------------------------------------------ A todos os Grupos Parlamentares com presença na Assembleia da República; ---------------------------------- À Administração da EDP Distribuição; -------------------------------------------------------------------------------- À Administração da REN; ------------------------------------------------------------------------------------------------ À comunicação social local, regional e nacional’. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para dizer que mais do que querer ver corrigidas as assimetrias entre o litoral e o interior, devem ser corrigidas as assimetrias entre ricos e pobres. Salientou que já existe uma discriminação positiva através da luz
social que abrange as seguintes prestações sociais: Complemento Solidário para Idosos,
Rendimento Social de Inserção, Subsídio Social de Desemprego, Abono de Família, Pensão
Social de Invalidez e Pensão Social de Velhice. Para além do referido, beneficiam os clientes com rendimentos anuais inferiores a 5 808 euros de uma redução da taxa de IVA para
13%. Acrescentou também que a implementação da carga fiscal a nível nacional não corrige
assimetrias entre as regiões. A redução do IVA para 13% permite uma poupança nos consumos até quatro elementos com uma majoração de 50% para famílias numerosas. Concluiu dizendo que o investimento na rede elétrica nacional é da competência da REN e não
diretamente do governo. ----------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Miguel Calheiros, para referir que a moção não visa
atacar nem proteger o governo, apenas está a constatar o facto desta região ter o PIB per
capita mais baixo do país. Salientou ainda o facto de Portugal ter a terceira eletricidade mais
cara da europa associada ao pagamento de um número infindável de taxas, com uma carga
fiscal elevada para além do valor efetivo da eletricidade. Disse que, embora existam tarifas
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sociais, o facto é que todos pagam eletricidade e ela é, efetivamente, muito cara, não se
pretendendo que toda a gente fique pobre e tenha que usufruir de tarifas sociais. No seu
entender, a fatura da eletricidade é excessiva porque existem muitos encargos para além do
valor da eletricidade. O que se pretende é que se reduza o valor das taxas e demais encargos
das faturas e não o valor pago pela eletricidade. Em relação à debilidade da rede, disse que
o que é pedido é que se faça um reforço da mesma para suportar o aumento dos consumos, o que considera natural e previsível para assim se poder usufruir de um fornecimento
mais acessível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para frisar que a rede não é da
responsabilidade do Estado. Disse que esta moção foi apresentada numa lógica de correção
de assimetrias entre o Alto Tâmega e a região de Lisboa. Prosseguiu dizendo que quando se
implementam medidas de caráter fiscal a nível nacional não se podem direcionar essas medidas para determinadas regiões em detrimento de outras. Salientou que a sua confusão
resultante da leitura da moção não é o excesso de taxas e impostos constantes na fatura da
eletricidade, que considera de entendimento pacífico, mas sim a criação de um política fiscal a nível nacional que consiga, eventualmente, ter algum efeito na correção dessas assimetrias e não está em causa todos serem pobres para pagar menos. Concluiu dizendo que tomaram os pobres serem ricos para deixarem de usufruir da luz social. ---------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Miguel Calheiros, para dizer que, basicamente, conclui-se que não é justo que os pobres, ricos e classe média do Alto Tâmega paguem o mesmo daqueles que pertencem às mesmas faixas sociais em Lisboa. No seu entender, a forma
de solucionar a questão era o valor das faturas ser mais acessível para toda a gente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor e dez votos
contra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Municipal do Partido Social Democrata apresentou uma moção, que se
anexa e se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ‘Os territórios do interior, nomeadamente o Alto Tâmega, são, muitas das vezes, votados ao esquecimento dos planos de investimento nacionais, pelo que necessitam de ser alvo de incentivos e de uma discriminação positiva, permitindo que estes territórios tenham as mesmas oportunidades que os territórios do
litoral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como consta da «Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 20202030», elaborada pelo Prof. António Costa Silva, este é o momento para refletir sobre que futuro queremos
para o território e, mais concretamente, para o interior do país, bem como para definir que instrumentos são
necessários para levar a cabo as medidas de política que assegurem a sustentabilidade dos recursos naturais,
a valorização dos territórios, a proteção das populações e das economias locais. -------------------------------------
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-------- Portugal é um país excessivamente marcado pela litoralização e pela bipolarização nas duas áreas
metropolitanas sendo, muitas das vezes, definido pelas dicotimas norte vs sul, litoral vs interior, áreas urbanas vs áreas rurais, que simplificam a realidade, dificultam uma visão integrada e impedem um justo desenvolvimento territorial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Plano de Recuperação e Resiliência, com um período de execução previsto até 2026, com recursos
que ascendem a cerca de quatorze mil milhões de euros de subvenções, complementado pelo próximo ciclo de
fundos estruturais 2021-2027, através do Portugal 2030, com cerca de vinte e quatro mil milhões de euros,
têm de proporcionar um conjunto de reformas e de investimentos, contribuindo para o necessário esforço
reformista e de mudança estrutural, que o interior e o Alto Tâmega tanto necessitam e almejam. --------------------- Valorizar e potenciar o interior tem que ser um desígnio nacional face às potencialidades deste território, corrigindo-se assimetrias e reforçando-se a coesão territorial, tornando-o um polo de desenvolvimento
nacional e ibérico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como é do conhecimento de todos, a NUT do Alto Tâmega é o território nacional com o mais baixo
índice de PIB per capita da população residente. Urge inverter esta situação. ---------------------------------------------- Acresce que o território de Vila Pouca de Aguiar, face à sua localização e às redes viárias por que é
servido (EN2, A24 e A7), tem um elevado potencial socioeconómico. ------------------------------------------------------ Tem um papel de relevo na produção de energia renovável eólica e hídrica, com o recente Sistema
Electroprodutor do Tâmega, nomeadamente com a barragem hidroelétrica de Gouvães da Serra. --------------------- É rico em recursos geológicos, sendo a Capital do Granito, nomeadamente nas massas minerais
(pedreiras), com três núcleos distintos para o exercício da atividade extrativa de granitos cinzento, amarelo e
bege, tendo um importante sector de exploração e transformação de granitos, empregando cerca de mil pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bem como do seu subsolo são extraídas águas minerais naturais, isto é, águas gasocarbónicas, com
uma grande importância para a economia nacional, como é o caso das captações de Pedras Salgadas e, num
futuro próximo, do Cardal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assim, perante estes factos, propõe os Deputados do Grupo Municipal do Partido Social Democrata, reunidos nesta Assembleia Municipal, que, por forma a valorizar e potenciar o território de Vila Pouca
de Aguiar, do Alto Tâmega e do interior norte, em linha com a visão estratégica do plano de recuperação e
resiliência e das necessárias mudanças do paradigma nacional e em defesa da coesão territorial: ---------------- Seja transferida para o Concelho de Vila Pouca de Aguiar uma Direção de Serviços ou Estudos da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) ou que ocorra uma deslocalização da Secretaria de Estado da
Energia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O texto da presente moção, após aprovação, deverá ser enviado: ------------------------------------------------------- Ao Exmo. Sr. Presidente da República; --------------------------------------------------------------------------------- Ao Exmo. Sr. Primeiro-Ministro; ---------------------------------------------------------------------------------------- Ao Exmo. Sr. Ministro do Planeamento; ------------------------------------------------------------------------------- Ao Exmo. Sr. Ministro da Economia; ----------------------------------------------------------------------------------- Ao Exmo. Sr. Ministro do Ambiente e Transição Energética; ----------------------------------------------------- À Exma. Srª Ministra da Coesão Territorial; -------------------------------------------------------------------------
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- Ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da Energia; ---------------------------------------------------------------------- À Exma. Srª Secretária de Estado da Valorização do Interior; ----------------------------------------------- Ao Exmo., Sr. Presidente da CCDR-N; ------------------------------------------------------------------------------- Ao Exmo. Sr. Presidente da CIM do Alto Tâmega; ----------------------------------------------------------------- A todos os Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da República; ----------------------------------- À comunicação social local, regional e nacional’. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para dizer que entendia a pertinência da reflexão mas não é o PRR que corrigirá as assimetrias entre o interior e o litoral.
Disse que a aposta total no PRR afigurasse-lhe utópica, inviável e irreal. Como é dito e bem
na moção, existem recursos naturais que urge preservar e valorizar e isso compete aos residentes. Não compete ao PRR aproximar Vila Pouca de Aguiar e Pedras Salgadas dos eixos
viários A7 e A24 e esse tem sido um desígnio do Partido Socialista de há alguns anos a esta
parte. Quanto à parte em que se pede para que seja transferida para o Concelho de Vila
Pouca de Aguiar uma Direção de Serviços ou Estudos da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) ou que ocorra uma deslocalização da Secretaria de Estado da Energia, disse
ter dúvidas se tal pretensão poderia corrigir as assimetrias existentes.------------------------------------ Interveio o Senhor Deputado, Gui Sarmento, para dizer que esta é a altura certa
para uma reflexão séria e o PRR pode ser a ultima oportunidade para levar a cabo as medidas politicas que assegurem a sustentabilidade dos recursos naturais, valorização dos territórios, bem como a proteção das populações e das economias locais. Prosseguiu dizendo
que Portugal é um país marcado pela litoralização, o que dificulta uma visão integrada que
impede um justo desenvolvimento territorial. O PRR e o Portugal 20/30 serão, no seu entendimento, a ultima oportunidade para alcançar o desenvolvimento pretendido. Quanto ao
pedido de transferência para o Concelho de Vila Pouca de Aguiar de uma Direção de Serviços ou Estudos da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) ou que ocorra uma
deslocalização da Secretaria de Estado da Energia, disse que não iria resolver todos os problemas mas seria um sinal do governo no sentido de valorizar os territórios e encurtar as
assimetrias existentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado Municipal, Miguel Calheiros, para se referir ao prazo
para a entrega das moções, decorrente do novo formato em que se realizam as sessões da
Assembleia Municipal. Disse que, de acordo com o e-mail recebido percebeu que as moções deveriam ser entregues nos serviços administrativos até às 12 horas se as mesmas forem entregues em formato de papel. No seu entender, não se justifica esta limitação quando as moções forem entregues através de correio eletrónico. Pediu esclarecimentos no sentido de se uniformizarem procedimentos. -------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Mesa, para esclarecer que a sala de sessões não
dispõe de meios que permitam ter acesso imediato às moções enviadas por correio eletró-
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nico. As moções têm que dar entrada até as 12 horas do dia da sessão para permitir agilizar
e organizar, atempadamente, o processo administrativo. Assim enquanto as sessões forem
realizadas através da plataforma digital de videoconferência ‘Zoom’, todas as moções deverão ser entregues em formato de papel ou via correio eletrónico nos serviços administrativos até as 12 horas do dia da realização da sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada com vinte e quatro votos a favor e nove abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, Ilídio Fontoura, para saber o que foi tratado nas seguintes reuniões: Reunião de trabalho em Campo de Jales com a Direção-Geral de Energia
e Geologia – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA., Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Presidente da Junta de Freguesia de Vreia de Jales (16/03); Reunião com Parmontes (29/03); Reunião com Parmontes e a empresa TUGAAL, Lda.
(30/03); Reunião com membro da Direção do Cluster dos Recursos Mineiros de Portugal e
Professor da UTAD (07/04); Reunião com Presidente do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (15/04), acrescentando que têm havido rumores de que a Unidade de Cuidados Continuados de Vila Pouca de Aguiar está em
vias de encerrar, querendo saber se esses rumores têm algum fundamento. --------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para saber informações sobre a
empresa TUGAAL, Lda. uma vez que desconhece totalmente qual o seu ramo de atividade. O mesmo deputado quis ainda saber qual o ponto da situação da ponte de arame que
liga Monteiros a Veral. -------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Manuel Almeida, para saber o que foi tratado nas
seguintes reuniões: Reunião com o Centro Social de Santo António da Lagoa (01/03); Assinatura do protocolo de cooperação com a Junta de Freguesia de Alfarela de Jales e Centro
Social Comunitário do Planalto de Jales (05/04); Reunião de apresentação do projeto da
Comissão Municipal de Proteção ao Idoso de Vila Pouca de Aguiar (08/04). ------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Gui Sarmento, para saber o que foi tratado na visita
às obras de reposição do acesso municipal EM 557 e captações no âmbito do Sistema Electroprodutor do Tâmega (24/02), querendo saber qual o estado do enchimento das bacias,
bem como o ponto da situação quanto às novas captações de água. -----------------------------
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-------- O Senhor Presidente da Câmara, começou por responder que, relativamente à visita
às obras de reposição do acesso municipal EM 557 e captações no âmbito do Sistema Electroprodutor do Tâmega, a estrada municipal de acesso a Gouvães, Povoação e Pinduradouro teve que ser desviada e que agora se faz através do pontão da barragem. Acordou-se que
devia ser a Iberdrola a fazer a gestão da manutenção do troço cumulativo à passagem sobre
a barragem. Informou ainda que a barragem está em fase de enchimento ainda que não
para as cotas médias e altas, uma vez que a pedreira ali instalada que está a dar apoio às
barragens do Alto Tâmega ainda não foi desativada devido ao atraso na conclusão das referidas barragens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à reunião com o Centro Social de Santo António da Lagoa, disse que
decorreu da necessidade de apoios a conceder àquela associação, mormente no que diz
respeito a um protocolo no âmbito de uma requalificação junto à Igreja. ------------------------------ A Reunião de trabalho em Campo de Jales com a Direção-Geral de Energia e Geologia – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA., Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção Civil e Presidente da Junta de Freguesia de Vreia de Jales, teve a ver com o acompanhamento no âmbito da monitorização e implementação de estratégias de intervenção
relativamente aos abatimentos em Campo de Jales, estando previsto que as primeiras intervenções se iniciem em junho do corrente ano. --------------------------------------------------------------- Em relação à ponte de arame que liga Monteiros a Veral, disse estar previsto que a
Iberdrola tem que apresentar um conjunto de propostas para substituir a ponte de arame
até final de junho, passando também pela reposição pedonal entre as duas margens. ---------------- Relativamente às reuniões com a Parmontes, disse que se inseriram na discussão de
vários pontos relacionados com protocolos celebrados com aquela empresa no âmbito da
fixação de empresas nos parques da Parmontes instalados em Vila Pouca de Aguiar. A empresa TUGAAL, Lda. está ligada ao ramo da desinfeção e, por sua vez, está também ligada
a empresas de produção de vinhos. ----------------------------------------------------------------------------- A assinatura do protocolo de cooperação com a Junta de Freguesia de Alfarela de
Jales e o Centro Social Comunitário do Planalto de Jales, insere-se no apoio para um centro
de dia com contrapartidas financeiras a serem suportadas pela Câmara Municipal, Junta de
Freguesia de Alfarela de Jales e pela própria associação. --------------------------------------------------- A Reunião com membro da Direção do Cluster dos Recursos Mineiros de Portugal
e Professor da UTAD, teve a ver com a possibilidade de se implementar em Vila Pouca de
Aguiar de um centro de investigação e estudo do granito. ------------------------------------------------- A Reunião de apresentação do projeto da Comissão Municipal de Proteção ao Idoso de Vila Pouca de Aguiar, inseriu-se na recente criação de uma comissão de proteção ao
idoso em parceria com várias entidades, entre as quais, o Instituto de Segurança Social,
Guarda Nacional Republicana, todas as IPSS e entidades sem fins lucrativos que têm valências no âmbito do apoio ao idoso e ainda entidades ligadas à área da saúde. --------------------
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-------- Na Reunião com Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de Trás-os-Montes e Alto Douro, foram tratados vários assuntos, entre os quais, o atraso
nas consultas, bem como a possibilidade da abertura de consultas de espacialidade no centro de saúde de Vila Pouca de Aguiar. Esclareceu também que lhe foi transmitido pela Senhora Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro que houve, efetivamente, uma avaliação à unidade de cuidados continuados
do centro de saúde de Vila Pouca de Aguiar, tendo-se constatado que existe a necessidade
de executar algumas obras de beneficiação naquele espaço, sem nunca ter estado em causa
o encerramento ou a deslocalização daquela unidade. Mais disse que transmitiu à Senhora
Presidente que a Câmara Municipal estava na disposição de suportar os encargos com as
referidas obras, caso fosse necessário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Proposta nº 71/2021 – Apoio Financeiro Excecional e Temporário
a atribuir em situação de emergência – Manutenção de medidas – 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. ----------------------------------------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 sucessivas pela Câmara Municipal. A vigência das medidas de apoio tinha o seu término no final de março de 2021, 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 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, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O reconhecimento do direito à isenção previsto no nº 9 do artigo 16º da Lei nº 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 nº 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 (n.º 1 do artigo 2º
da 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). ---------------------------------------------------------------------------------------Por tudo isso, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, já
aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de abril de 2021, no sentido de a partir do
presente mês e enquanto se mantiverem as medidas de restrição decorrentes do estado de
emergência, com o prazo máximo de vigência até 31 de dezembro de 2021, da Câmara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar deliberar: --------------------------------------------------------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: ------------------------------------------------------------------------• 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; ----------------------------------------------------------------------------
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- 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; --------------------------------------------------------------------------------------------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 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, exceto se durante o período de confinamento forem obrigadas, por imposição
legislativa, a encerrar, caso em que ficam isentas de pagamento de renda durante esse período; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - Autorizar a redução de 50% no pagamento da fatura da água e demais tarifas que lhe
estão associadas aos consumidores com tarifário "Comércio e Serviços" do concelho de
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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. Os
estabelecimentos comerciais que durante o período de confinamento sejam obrigados a
encerrar, por imposição legislativa, ficam isentas de pagamento de água e demais tarifas
durante esse período. Para beneficiar da isenção devem apresentar um requerimento no
serviço de atendimento referindo o período de encerramento; -----------------------------------6 - Isenção de pagamento da fatura da água e demais tarifas que lhe estão associadas às
IPSS; --------------------------------------------------------------------------------------------------------7 - 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; --------------------------------------------------------------8 - Autorizar a realização semanal do Mercado de Produtos Locais, com isenção de pagamento de taxas e licenças; -------------------------------------------------------------------------------9 - Continuar a impulsionar a contratação de proximidade no comércio local; ----------------10 - Promover o consumo no comércio local através dos meios de comunicação do município, outdoors e em parceria com a AECORGO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que se trata de dar continuidade a apoios no âmbito de situações de carência familiar, bem como apoio às atividades,
comerciais, empresariais e agrícolas, entre outras, enquanto se mantiver o estado de emergência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com trinta e dois votos a favor, uma abstenção e um voto contra. --------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Deputado, Manuel Joaquim de Sousa Almeida, apresentou a seguinte
declaração de voto, que se anexa e se transcreve: ----------------------------------------------------------- O voto contra a proposta representa um voto de indignação para com a população aguiarense. Ora a
proposta apresentada vai contra todos os princípios sociais de igualdade, princípios que defendo e luto. -------------- O Município de Vila Pouca de Aguiar, tem desde algum tempo primado pela desigualdade social,
olhando não num todo, mas sim pautando-se por princípios politico/partidários procurando obter benefícios
políticos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não se compreende o porquê das associações de cariz social serem tratadas de forma desigual, desde as
comparticipações financeiras, apoios á redução de água, a disponibilização de material…------------------------------- As medidas referidas são só para alguns. Pelos meus princípios sociais que não abdico, o meu voto é
contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Proposta nº 64/2021 – Feirantes da feira retalhista de Vila Pouca
de Aguiar – Isenção do pagamento de taxas de ocupação de espaços de venda –
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Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------A pandemia de Covid-19 levou o Governo à tomada de medidas de contenção, entre as
quais consta a suspensão das atividade de comércio a retalho não sedentário de bens não
essenciais, com o propósito de evitar a aglomeração de pessoas. --------------------------------Em conformidade com o decretado foi suspensa a realização das feiras em Vila Pouca de
Aguiar, tendo apenas sido retomada a sua realização no pretérito dia 5 de abril. --------------Pela ocupação dos espaços de venda os feirantes procedem ao pagamento de uma taxa nos
termos das disposições conjugadas do Regulamento Municipal da Atividade de Comércio a
Retalho (feira retalhista) de Vila Pouca de Aguiar e Regulamento de Liquidação e Cobrança
de Taxas Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------Atenta a suspensão da realização da feira retalhista, durante um tão longo período de tempo, afigura-se de total justiça e equidade isentar os feirantes da obrigação de pagamento das
respetivas taxas de ocupação até ao final do ano corrente. ----------------------------------------Por tudo isso, nos termos do disposto nas alíneas c) e g) do artigo 25.°, conjugadas com o
estabelecido na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.°, todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe Nascimento Teixeira,
que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de abril de 2021, no sentido de serem isentados os feirantes da feira retalhista de Vila Pouca de Aguiar do pagamento das taxas de ocupação dos respetivos espaços de venda até ao final de 2021 e submeter
tal decisão a ratificação da Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que esta proposta visa isentar
os feirantes de taxas, uma vez que as feiras foram suspensas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Proposta nº 60/2021 – EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, SA – Alteração de Estatutos – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I – Exposição dos motivos: -----------------------------------------------------------------------------Por deliberação tomada oportunamente pela Assembleia Municipal foi o Município autorizado a criar conjuntamente com os outros cinco Municípios do Alto Tâmega a empresa
então denominada "EHATB-Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso,
S.A", sob a forma de uma sociedade anónima, com sede em Ribeira de Pena, com um capital social inicial na antiga moeda de cinquenta milhões de escudos, subscrito na proporção
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de cinquenta e cinco por cento pelo Município de Ribeira de Pena e de nove por cento por
cada um dos restantes cinco Municípios acionistas, tendo sido constituída por escritura
pública outorgada no Cartório Notarial de Ribeira de Pena em trinta de Julho de mil novecentos e oitenta e nove, cujo capital social, após obtida a necessária autorização, foi posterior e sucessivamente aumentado para os atuais novecentos mil euros, representado por
cento e oitenta mil ações do valor nominal de cinco euros cada uma, e passando a ser subscrito, com a alteração da sua repartição pelos acionistas, em partes iguais por todos os Municípios acionistas, de acordo com os estatutos aprovados na altura e ulteriores modificações nele introduzidas. -----------------------------------------------------------------------------------Na sequência da publicação da Lei 50/2012 de 31 de Agosto, que aprovou o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e revogou as Leis 53-F/2005 de
29 de Dezembro e 55/2001 de 15 de Novembro, que regulavam anteriormente esta matéria, passou esta empresa, de acordo com o disposto no n° 4 do artigo 19°, a ser qualificada
como empresa local de natureza intermunicipal, e em cumprimento da imposição constante
do disposto nas normas transitórias dos nºs 1 e 2 do referido art.° 70°, procedeu à adequação dos seus estatutos ao novo quadro jurídico nela consagrado, devidamente sancionada
pela Assembleia Geral da empresa e pelos órgãos executivo e deliberativos dos Municípios
acionistas, passando a ser a partir de então, e em consonância com essa alteração tendo em
conta a natureza das atividades que nos novos estatutos lhe foram então assinaladas dever
prosseguir, uma empresa local de promoção do desenvolvimento local e regional. -----------As alterações sucessivas que aquele quadro jurídico foi sofrendo ao logo do tempo, acrescido da aprovação doutros diplomas noutras áreas, mas com reflexos no funcionamento
das empresas públicas, e da experiência do dia-a-dia resultante da aplicação dos atuais estatutos, vieram recomendar a sua atualização, sendo este o propósito da presente proposta de
alteração, de forma a adaptá-los a esta nova realidade jurídica. -----------------------------------Com ela pretende-se, para além de objetivar a manutenção da prossecução e consecução
das atividades da sociedade, adequar este documento à atual dinâmica da empresa no que
concerne ao modo de funcionamento dos órgãos deliberativos da sociedade e ainda aportar-lhe os exigíveis e necessários conceitos que modernamente adornam os documentos
que estabelecem o conjunto de regras que enquadram as entidades no desenvolvimento das
suas atividades, nomeadamente, face à necessidade de uniformização e adequação dos novos estatutos a certas terminologias de acordo com o movimento internacional, o compromisso de garantia de respeito absoluto pela proteção e privacidade dos dados pessoais
imposto pelo novo Regime Geral de Proteção de Dados, que passa assim a ter suporte
estatutário. -------------------------------------------------------------------------------------------------Para além de se aproveitar o momento para introduzir outras alterações pontuais a algumas
disposições estatutárias carecidas também de atualização, destaca-se na proposta apresentada a preocupação de resolver algumas situações práticas da vida operacional da sociedade
com a alteração do período de duração do mandato dos órgãos sociais, passando o mesmo
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a ser de um (1) ano, ao invés dos quatro (4) anos presentemente estatuídos, por forma a
imprimir uma maior rotatividade que garanta e promova uma maior equitatividade e alternância entre os municípios acionistas nos órgãos sociais da sociedade, assim como a consagração estatutária, como compromisso fundamental da sociedade, da relevância do princípio da proteção e privacidade dos dados pessoais de harmonia com o Regime Geral de
Proteção de Dados, de modo a promover e garantir a salvaguarda dos dados pessoais de
todas as pessoas que de alguma forma se relacionam com a empresa. --------------------------Cumprindo os objetivos acima enunciados, a Assembleia Geral da empresa em sessão realizada em 31 de março do corrente ano, aprovou uma alteração àqueles estatutos, passando a
ter a redação constante do documento em anexo. --------------------------------------------------II – Fundamentação Legal: ------------------------------------------------------------------------------A Lei 50/2012 de 31 de Agosto atribui expressamente, no n° 1 do artigo 22°, ao órgão
deliberativo, sobre proposta do órgão executivo, a constituição de empresas locais ou a
alienação da totalidade ou de parte da participação social nelas detida, bem como, conforme decorre do n°2, do artigo 61º do mesmo diploma, qualquer outro ato que venha a ocorrer na vida das empresas locais, tais como a dissolução, transformação, integração, fusão ou
internalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ora as condições gerais para a constituição da empresa foram fixadas pela Assembleia Municipal aquando da autorização dada por este órgão deliberativo para a participação nessa
empresa deste Município através da aprovação dos respetivos estatutos, ao abrigo da disposição legal correspondente à atual alínea n), do n° 1, do artigo 25° da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, pelo que qualquer alteração a este documento carece da necessária anuência daquele órgão deliberativo, tendo sido de resto este o procedimento adotado, aquando das
sucessivas alterações estatutárias posteriormente aprovadas por se tratar de alterações substanciais a tais condições. ---------------------------------------------------------------------------------A presente proposta corresponde a uma alteração muito substancial dos estatutos atuais,
com uma relevância na vida da empresa equivalente a qualquer dos atos a que aludem as
disposições acima referenciadas da Lei 50/2012, cujo controle deve passar por isso pelo
crivo da entidade que fez surgir esse ente jurídico, tratando-se, por isso, de matéria que não
corresponde ao mero exercício de uma função acionista tout court através do órgão executivo municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------Acresce que no n.º 5.° do mencionado artigo 70°, em cujo n° 1 se impunha a obrigatoriedade da alteração dos estatutos, determinava a aplicação, com as devidas adaptações, do
disposto nos artigos 61° a 66° da Lei 50/2012 que, nos nºs 1 e 2 desta última disposição,
contempla a sujeição a prévia deliberação dos órgãos executivo e deliberativo, a prática dos
atos neles referidos, não se justificando assim que seja diverso o procedimento a adotar
com a presente proposta de alteração. ----------------------------------------------------------------Compete, pois, à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal apresentada ao
abrigo da alínea ecc), do n° 1, do artigo 33° da Lei 75/2013 anteriormente mencionada,
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pronunciar-se e deliberar sobre a referida alteração aos estatutos, de harmonia com o disposto naquela alínea n) do n° 1, do artigo 25°, deste último diploma e nas disposições atrás
citadas da Lei 50/2012. ----------------------------------------------------------------------------------III – Proposta: ---------------------------------------------------------------------------------------------Nestes termos e tendo em consideração a fundamentação de facto e de direito acima enunciada, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, já aprovada
na reunião da Câmara Municipal de 22 de abril de 2021, no sentido de serem alterados os
estatutos da empresa constantes do documento anexo, sendo agora submetida à Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea ccc), do n° 1, do artigo 33°
para o fim previsto na alínea n) do n° 1, do art.° 25°, ambos da acima mencionada Lei
75/2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que a proposta se fundamenta
em dois pontos. A adequação dos estatutos no âmbito da lei de proteção de dados e a duração dos mandatos que passa a ser de um ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Proposta nº 50/2021 – EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, SA – Aditamento a contrato-programa – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------A EHATB, EIM, SA, é uma empresa local de promoção do desenvolvimento local e regional, constituída pelos municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar e por eles integralmente detida. ---------------------------------------A celebração pelo Município de Vila Pouca de Aguiar com a empresa, a 04 de Janeiro de
2021, de um contrato-programa para 2021 e os considerandos dele constantes. --------------A incumbência dada à empresa pelo município no referido contrato-programa, da execução
no âmbito das atividades de "Promoção do desenvolvimento urbano e rural no âmbito
intermunicipal", da ação: "Festival da Juventude – DA’TE FEST". -----------------------------As restrições de convívio social decorrentes da crise pandémica da COVID19, designadamente ao nível das recomendações a que é imperativo atender da Direção-Geral da Saúde
para o afastamento físico entre pessoas no espaço público, assim como para a proibição de
realização de festivais e espetáculos de natureza análoga. ------------------------------------------A necessidade de, em virtude daquelas restrições, suprimir a realização da mencionada
ação, bem assim como o afetar o valor que lhe correspondia ao reforço da ação inserida na
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atividade de "Promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão
urbana". -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 25°, da Lei nº 15/2013, de 12 de
setembro, e do artigo 50° da Lei 50/2012, de 31 de agosto, é presente uma proposta do
Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal
de 8 de abril de 2021 no sentido de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal a proposta em anexo de aditamento ao contrato-programa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal, para dizer que se trata de aplicar uma verba que inicialmente estava prevista para o Festival da Juventude – DA’TE
FEST que não se vai realizar por causa da pandemia e que, deste modo, deverá ser aplicada
em obras no Concelho de Vila Pouca de Aguiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com vinte e seis votos a favor e oito abstenções. ---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO SEIS - Proposta nº 70/2021 – Junta de Freguesia de Valoura – Comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os incêndios florestais constituem a principal ameaça à sustentabilidade da floresta portuguesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste contexto da sua mitigação, assumem papel muito relevante, a instalação de ponto de
água para que possam ser utilizados pelas forças operacionais em situações de combate a
incêndios florestais. ---------------------------------------------------------------------------------------Atualmente é reconhecido a necessidade de uma preparação especializada e profissionalizada nestes domínios da Defesa da Floresta Contra Incêndios, considerando o contexto espacial e temporal cada vez mais adverso do combate aos incêndios florestais, em resultado
de vários fatores sociais e económicos do território rural, amplificado pelas alterações climáticas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Por sua vez, é cada vez mais necessário a existência de infraestruturas e meios capazes de
propiciarem uma resposta mais rápida e eficaz, como é a instalação de pontos de água em
áreas florestais onde estes não existam ou deem resposta suficiente, como é a situação na
Freguesia de Valoura. ------------------------------------------------------------------------------------Ora, consciente desta realidade, o Município de Vila Pouca de Aguiar pretende que as operações prevenção e combate aos incêndios florestais tenham o êxito que todos desejam,
pelo esta Edilidade, após solicitação da Junta de Freguesia de Valoura, se propõe apoiar a
instalação deste tipo de equipamento de defesa da floresta contra incêndios que permitam
desenvolver melhor resposta operacional, nomeadamente nas ações de socorro ao património florestal e às populações. ------------------------------------------------------------------------
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Nestes termos, com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições e competências do município, ao abrigo da alínea j), do n° 2 do artigo 23, da Lei n° 75/2013 de 12
de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, já
aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de abril de 2021, no sentido de ser atribuída uma comparticipação financeira no valor de 3 600,00 € (três mil e seiscentos euros) à
Junta de Freguesia de Valoura para a aquisição do terreno necessário à construção de um
ponto de águas na área da freguesia, sendo agora submetida a apreciação e deliberação da
Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea j) do n° 1 do artigo 25° da referida
Lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que se trata de uma comparticipação no âmbito instalação de ponto de água para que possam ser utilizados pelas forças
operacionais em situações de combate a incêndios florestais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Proposta nº 67/2021 – Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar/VMPS – Águas e Turismo, Lda. – Protocolo de colaboração – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O Município, no âmbito das suas atribuições, é um dos principais responsáveis e interessados no desenvolvimento económico local e, com esse objetivo pretende envolver atores do
sector privado num esforço comum orientado para a manutenção e reforço da competitividade da economia local, condição essencial de uma prosperidade sustentável para o concelho e de uma vida melhor para os seus habitantes; --------------------------------------------------A economia do concelho de Vila Pouca de Aguiar defronta-se, atualmente, com desafios
importantes ao nível de investimento e emprego; ---------------------------------------------------O Município, no âmbito das atribuições em matéria de gestão e planeamento territorial,
património, saúde, ambiente e promoção do desenvolvimento, tem demonstrado interesse
em intervir nas zonas adjacentes ao Parque de Pedras Salgadas, para a recuperação de alguns edifícios visando a reabilitação dos mesmos e a sua reabertura ao público, nomeadamente, à população do concelho; ----------------------------------------------------------------------A VMPS é titular da Concessão Hidromineral de Pedras Salgadas conforme Contrato celebrado em 30/03/1998 com o Ministério da Economia, Secretaria de Estado da Indústria e
Energia, para a Exploração de Água Mineral Natural numa área situada no Concelho de
Vila Pouca de Aguiar, que integra parte do território da Junta; ------------------------------------
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No mencionado território estão já implantadas estruturas enterradas (que incluem passagem de tubagens e de cabos de sinais) da VMPS, em terrenos públicos, com vista ao aproveitamento da Água Mineral Natural proveniente de diversas captações exploradas pela
VMPS, com destino à Fábrica de Pedras Salgadas; -------------------------------------------------Pelas Outorgantes é reconhecido que a VMPS irá necessitar de instalar novas estruturas
enterradas (que incluem tubagens e passagem de cabos de potência e de sinais), com destino à Fábrica, em terrenos que não lhe pertencem, nomeadamente públicos, de modo a
permitir o correto aproveitamento de Recursos Hídricos/Hidrogeológicos que se encontrem revelados ou venham a ser revelados; -----------------------------------------------------------A este propósito, a VMPS possui duas novas captações cujos recursos já estão reconhecidos como Mineral Natural pela Direção Geral de Energia e Geologia (DOEU) e que, para
a sua exploração, é necessário o devido licenciamento da obra para a instalação de condutas
de adução de Água Mineral Natural, entre tais captações e a Fábrica; ---------------------------A adução de uma maior quantidade de Água Mineral Natural permitirá o reforço da operação industrial da VMPS (na Fábrica), com a consequente necessidade de investimento associada e a criação de novos postos de trabalho, o que, será, certamente, mais um fator potenciador do bem-estar económico e social das populações; --------------------------------------A VMPS é a 'Mica dona e legítima proprietária de diversos terrenos, incluindo construções
e ruínas, adjacentes ao Parque de Pedras Salgadas, na freguesia de Bornes de Aguiar, concelho de Vila Pouca de Aguiar, nomeadamente, o Antigo Hotel Universal que se encontra
desativado e encerrado há vários anos e em avançado estado de deterioração; ----------------É reconhecido que a reabilitação daqueles edifícios e aproveitamento dos terrenos poderá
valorizar, não só a vila de Pedras Salgadas, como todo o concelho de Vila Pouca de Aguiar;
Em 30.05.2007, entre as aqui Outorgantes, foi celebrado um "Protocolo de Mecenato",
com a validade de dois anos, pelo qual, entre outros, a VMPS se obrigou ao pagamento de
um donativo anual, no valor de € 20.000,00 (vinte mil euros), à Junta, "... destinado à prossecução de fins de carácter social e de fomento da educação para o ambiente, para a cultura
e para a cidadania.", relativamente ao qual existe uma divergência entre as partes, nomeadamente, entre a Junta e a VMPS, quanto ao prazo da respetiva vigência e ao cumprimento
das contrapartidas ali estabelecidas, incluindo o valor dos donativos pagos e a pagar; -------A VMPS desempenha um papel relevante no desenvolvimento da região, quer pelos investimentos realizados, quer pela empregabilidade que promove; -----------------------------------A VMPS tem manifestado uma atitude de colaboração com o Município, com cedências de
terrenos e edifícios, através dos quais foi possibilitado, ao Município, o uso de propriedades
da Concessionária, a título gracioso, com o intuito de serem desenvolvidas intervenções e
atividades em proveito das populações; ---------------------------------------------------------------Assim, ao abrigo do disposto no artigo 33.°, n.º 1, alínea t) do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de abril de 2021, no sentido de ser
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autorizada a celebração dos Protocolos de Colaboração e Cedência com a VMPS e Freguesia de Bornes de Aguiar, nos termos e condições das minutas em anexo, sendo agora e por
força do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.° do já citado diploma legal, submetida à
discussão e votação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que se trata de um protocolo
que pretende conciliar os interesses da Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar, da VMPS e
da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, com contrapartidas financeiras, nomeadamente, por parte da Junta de Freguesia, utilização de espaços próprios e patrimoniais, transferindo para a Câmara Municipal a propriedade do Hotel Universal e terrenos envolventes
até ao rio Avelames. O que se pretende é a regularização de situações conflituosas de há
muitos anos a esta parte. ----------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para se referir a alguns considerandos do protocolo e para colocar algumas questões. Começou por referir que é dito que
o aumento da água mineral promoverá um aumento de postos de trabalho, querendo saber
se é possível quantificar o número de postos de trabalho a serem criados, uma vez que a
empresa deverá ter uma planificação sobre a matéria. Referiu-se ao Hotel Universal que se
encontra desativado, encerrado e em avançado estado de degradação, perguntando qual a
ideia ou projeto para o espaço? Se a intenção é a reabilitação, quem a vai executar e com
que fundos, com que fim e qual o custo global? Se a intenção é a demolição, que vai suportar os encargos? Relativamente ao protocolo de mecenato, que contempla um donativo
anual de 20 000 euros para a Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar, já decorreram 14
anos, questionou quanto já foi pago? O que falta pagar? A cedência de terrenos a título
gracioso em proveito das populações, perguntou durante quanto tempo é a cedência?
Quem suporta as benfeitorias? No fim do contrato as benfeitorias revertem a favor de
quem? O protocolo de colaboração prevê uma contrapartida de 60 000 euros pelas estruturas instaladas e a instalar para o aproveitamento das captações Pedras Salgadas 27 e 28 e mais
5 000 euros para a implantação de outras infraestruturas futuras, questionado se esse valor
está ou não dependente da distância ocupada? Disse que a instalação deste tipo de estruturas condicionam os investimentos posteriores. O mesmo deputado abordou novamente o
protocolo de mecenato, para dizer que pelos 14 anos de vigência estão em causa 280 000
euros, parecendo-lhe que os 100 000 euros propostos ficam aquém para compensar a Junta
de Freguesia pelo incumprimento do mesmo. No acordo de cedência resultam apenas
obrigações para o Município. O acordo refere que o Município obriga-se a diligenciar para
que a exploração dos espaços do Hotel que venham a ser reabilitados disponibilizem para,
consumo, preferencialmente, produtos da Super Bock Group e da VMPS. Embora não
ponha em causa a legalidade da obrigação, disse causar-lhe estranheza tal obrigação. Também o referido acordo prevê que o Município não pode ceder a terceiros sem prévia auto-

Livro_______
Folha________
Pres. ______________
1º Secr. ____________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

2º Secr. ____________

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2021

rização da empresa sob pena desta poder exigir a restituição das benfeitorias realizadas ou
em alternativa abrigando à demolição de edifícios e/ou à reposição de terrenos. Concluiu,
dizendo que o termalismo era uma âncora do turismo alavancando a hotelaria e a restauração hoje, lamentavelmente desaparecidos com a consequente diminuição de empregos. A
densidade e insuficiência da informação comprometem uma opinião fundamentada. No
início do seculo passado entregaram-se as águas e no inicio deste entregam-se os solos.
Assim, sem certezas e esclarecimentos devidamente fundamentados, pelo que propõe ao
seu grupo municipal a abstenção, não inviabilizando uma proposta que o atual executivo
entende como importante para o desenvolvimento concelhio e que no futuro os aguiarenses avaliarão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar, para recordar que o protocolo de mecenato foi celebrado no âmbito do projeto Aquanattur que
tinha uma vigência prorrogável por iguais períodos caso não fosse denunciado. Foi cumprido no primeiro ano e a Junta de Freguesia só recebeu uma verba no valor de 20 000
euros. Em 2014 ou 2015 tomou conhecimento que o protocolo não estava a ser cumprido.
Recordou também uma reunião havida com a UNICER em que a questão foi levantada e
imediatamente relevada pela empresa e nas sucessivas reuniões nunca foi assumido o incumprimento. A verba de 100 mil euros que agora foi proposta resultou de difíceis negociações, porque a intenção da empresa era não incluir o protocolo de mecenato neste acordo.
A contrapartida de 60 000 euros pelas estruturas instaladas e a instalar para o aproveitamento das captações Pedras Salgadas 27 e 28 e mais 5 000 euros para a implantação de outras
infraestruturas futuras e na qual está fixada a taxa de inflação, disse que a Junta de Freguesia, até aqui, não tinha qualquer contrapartida pela ocupação do subsolo e no inicio das
negociações partiram de um patamar de 10 000 euros, o que considerou, desde logo, uma
afronta inqualificável. No seu entendimento é irrelevante a distância percorrida pelas condutas e o valor nada tem a ver com o percurso. Salientou que o protocolo, na sua globalidade é positivo, que vai potenciar o futuro e criar riqueza. Relativamente aos postos de
trabalho, disse que, embora não possua números exatos, de acordo com as negociações e
havendo um incremento nos engarrafamentos, a intenção da empresa é criar mais 30 postos de trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues para dizer que entende a importância da empresa como parceiro estratégico mas o facto é que ela está a explorar um recurso que é de todos os aguiarenses. Disse continuar sem saber quanto é que a empresa
paga por metro percorrido pelas condutas, o que lhe parece muito relevante saber, uma vez
que isso vai condicionar a utilização daqueles espaços e a possível implantação de estruturas em terrenos não ocupados. Frisou ainda que um dos polos dinamizadores que alavancaram Pedras Salgadas foi o termalismo e em relação a isso só se vê exploração exaustiva de
águas naturais gaseificadas com custos reduzidos para a empresa. Mais disse que a fábrica
tem uma capacidade instalada superior àquela que é utilizada. O aproveitamento das capta-
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ções Pedras Salgadas 27 e 28 não lhe parece que vá promover mais postos de trabalho, Concluiu dizendo que se estão a entregar as águas e os solos sem as devidas contrapartidas.------------- Interveio o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar, para esclarecer que os recursos estão sobre a jurisdição do Ministério da Economia e da DGEG,
dai a concessão. Dentro dessa área geográfica de concessão a empresa tem que perfurar os
subsolos e se a área de concessão fosse só um terreno ela não precisava de condutas. No
seu entender, trata-se de uma questão de direito administrativo. A Junta de Freguesia não
pode negar a legitimidade de uma empresa ou um privado atravessar um caminho com um
tubo, havendo, no entanto, mecanismos de pagamento de taxas pela ocupação do subsolo.
Informou que até à presente data nenhuma conduta pagou qualquer taxa pela ocupação do
subsolo. De acordo com estudos realizados e as condutas viessem a pagar impostos de
acordo com as tabelas de taxas regulamentadas dariam um somatório de 20 000 euros e
assim vai-se receber um valor de 60 000 euros. Concluiu dizendo que, caso não se aceitasse
o valor acordado com a empresa, a mesma podia desencadear um processo judicial junto
do Tribunal Administrativo com consequências mais danosas para a Junta e Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara que começou por dizer que o encetamento das negociações partiu da iniciativa da Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar e da Câmara Municipal. Disse que o acordo prevê um investimento de 30 milhões de euros até
2024 e que a empresa, que neste momento emprega 80 trabalhadores na área de engarrafamento prevê o aumento de mais 30 trabalhadores. Relativamente ao Hotel Universal, disse
que não está prevista a demolição. Recordou que a UNICER já tinha previsto a sua cedência há alguns anos. À época a intenção era ali instalar uma pousada de juventude, o que não
se veio a concretizar tendo o imóvel sido devolvido à empresa. Aquando da visita parlamentar no âmbito do projeto Aquanattur foi acordada nova cedência, uma vez que o projeto não foi concretizado sem que a autarquia tivesse sido consultada e informada sobre o
novo acordo entre o governo de então e a empresa. Salientou ainda que houve uma redução de IMI mas a empresa continuou a pagar voluntariamente. Na reunião havida entre a
comissão parlamentar e a empresa, à qual assistiu, foi transmitido pela empresa que não
havia intenção de promover investimentos para fora do parque e por isso se a comissão
parlamentar não teve consequências a Câmara tem que ter uma posição proactiva, como
foram os exemplos do centro hípico e as margens do rio Avelames que estavam abandonados e que foram revitalizados com sucesso. Esclareceu que não se trata de cedência de terrenos mas sim de transferência de propriedades. Em relação à ocupação do subsolo disse
que toda aquela zona está condicionada pela concessão da água mineral. Quanto ao consumo, preferencialmente de produtos da Super Bock Group e da VMPS, esclareceu que
não existe qualquer obrigatoriedade mas sim um aconselhamento. No que diz respeito à
alienação de prédios, considera que ainda bem que a Câmara não pode vender, o que julga
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pacífico. Salientou que os subsolos são do Estado e a Câmara não tem competência na
exploração dos recursos minerais, o que considera incorreto. -------------------------------------------- Interveio o Senhor Deputado, Octávio Rodrigues, para considerar curioso que tinha
havido uma isenção de 20 000 euros em impostos, taxas e licenças para além do IMI quando em outras circunstâncias, a empresas com bem menos recursos essa isenção foi inviabilizada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que o valor de 20 000 euros é
irrisório em relação aos 60 000 euros que vão pagar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com vinte e sete votos a favor e sete abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda em relação ao ponto anterior, interveio o Senhor Presidente da Mesa, para
dizer que se adotou uma estratégia diferente dos mandatos anteriores, tendo ele assistido a
várias reuniões com a UNICER. Disse que numa delas se sentiu ultrajado pelo valor de
10 000 euros que a empresa propôs pela passagem das condutas, insurgindo-se contra a
posição de um dos administradores da empresa de forma veemente. Considera que o protocolo não é o ideal mas é o possível se for levado em conta que a UNICER tem uma lógica empresarial que não se coaduna com a lógica de uma autarquia. Disse ainda que se não
fosse concretizado este acordo a empresa tomaria posse das condutas pela via judicial, com
graves prejuízos para o concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Proposta nº 53/2021 – Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar –
Protocolo de cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Freguesia de Bornes de Aguiar procedeu no ano de 2020 à construção de Parque de Parque de Lazer e Merendas de Pedras Salgadas. -------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar promoveu por sua vez à construção dos sanitários e
edifício de apoio ao Parque de Lazer. -----------------------------------------------------------------Este equipamento constitui uma mais-valia para os visitantes da Vila Termal, dada a sua
localização estratégica, na entrada Norte do Parque Termal de Pedras Salgadas. --------------O edifício de apoio está dotado de sanitários e espaço para funcionamento de bar, apoiando igualmente o parque estacionamento de autocaravanas. ---------------------------------------Cabe ao Município e à Freguesia pugnar pelo desenvolvimento dos seus territórios, seja
individualmente, seja através de parcerias. ------------------------------------------------------------É bem sabido que a proximidade do exercício de competências é essencial, para uma melhor e sustentável prossecução das atribuições das autarquias e satisfação das necessidades e
anseios das populações e agentes económicos. -------------------------------------------------------
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É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar e da Junta de Freguesia de Bornes de
Aguiar promover a gestão e dinamização daquele espaço, para potencializar o turismo da
região. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Com o objetivo de promover o desenvolvimento, no âmbito das atribuições conferidas
pelo artigo 23°, n.º 2, alínea m) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro -------------------------------------------------------------------Compete à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea j) do artigo 25.° Regime Jurídico das
Autarquias Locais, deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e
salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações. -----------------------------------Assim e nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33°, da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 8 de abril de 2021, no sentido de ser agora submetida à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que se trata de passar para a
gestão da Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar de um Parque de Lazer e Merendas de
Pedras Salgadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Proposta nº 51/2021 – Juntas de Freguesia de Alfarela de Jales e
Vreia de Jales – Contrato Administrativo de Delegação de Competências - Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a necessidade de se proceder à manutenção das faixas de gestão de combustíveis de acordo em consonância com o estabelecido no DL n.º 124/2006, de 28 de Junho SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS e com
o previsto no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila Pouca de
Aguiar, nas freguesias de Alfarela de Jales e de Vreia de Jales. ------------------------------------As Juntas de Freguesias de Alfarela de Jales e Vreia de Jales assumindo e reconhecendo a
importância do seu papel na promoção de boas práticas e na realização de ações de intervenção nas áreas prioritárias, possuem um equipamento mecânico para a "limpeza" das
faixas de gestão - trator/destroçador. -----------------------------------------------------------------As Juntas de Freguesia manifestaram vontade em colaborar com o Município para realização de trabalhos de gestão de combustíveis previstos no quadro legal em vigor, dispondo
para o efeito recursos e equipamento adequado. ----------------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar e da Juntas de Freguesia de Alfarela de
Jales e de Vreia de Jales procederem à execução dos referidos trabalhos. -----------------------
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Nestes termos, com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições e competências do município, ao abrigo da alínea k), do nº 2 do artigo 23, da Lei nº 75/2013 de 12
de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, já
aprovada na reunião da Câmara Municipal de 8 de abril de 2021, no sentido de ser autorizada a celebração de um contrato interadministrativo com as Juntas de Freguesia de Alfarela de Jales e de Vreia de Jales, nos termos e condições das minuta que se anexa, sendo agora
submetida para apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto
na alínea j) do n° 1 do artigo 25° da referida Lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que se trata de um acordo com
as Juntas de Freguesias de Alfarela de Jales e Vreia de Jales no âmbito da realização de
ações de intervenção nas áreas prioritárias, recorrendo a um equipamento mecânico, trator/destroçador para a limpeza das faixas de gestão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ - Proposta nº 40/2021 – Junta de Freguesia de Sabroso de Aguiar –
Protocolo de cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que o cemitério de Sabroso de Aguiar se encontra ocupado na totalidade e
que é necessária a sua ampliação por ser insuficiente às atuais necessidades. ------------------Considerando que a Junta de Freguesia de Sabroso de Aguiar manifestou prioridade na
realização nesta obra de ampliação, juntamente com a vontade da população. ----------------Considerando que a Junta de Freguesia não tem disponibilidade financeira para suportar a
totalidade dos custos para realização dos trabalhos necessários. ---------------------------------Considerando que é da competência da Junta de Freguesia de Sabroso de Aguiar a gestão e
manutenção do cemitério da freguesia. ---------------------------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar em parceria com a Junta de Freguesia
de Sabroso de Aguiar promover a execução da obra "Ampliação de Cemitério de Sabroso
de Aguiar". -------------------------------------------------------------------------------------------------Nestes termos, com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições e competências do município, ao abrigo da alínea a), do nº 2 do artigo 23, da Lei nº 75/2013 de 12
de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, já
aprovada na reunião da Câmara Municipal de 25 de março de 2021, no sentido de ser autorizada a celebração de Protocolo com a Freguesia de Sabroso de Aguiar, nos termos e condições da minuta que se anexa, sendo agora submetida para apreciação e deliberação da
Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea j) do n° 1 do artigo 25° da referida
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Lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que esta proposta se insere na
necessidade de ampliação do cemitério de Sabroso de Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE - Proposta nº 52/2021 – Junta de Freguesia de Vreia de Jales – Protocolo de cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a necessidade de proceder a melhoramentos em algumas áreas da freguesia,
nomeadamente a Requalificação da envolvente da Igreja de Vreia de Jales, a Pavimentação
de Travessa da Estrada Municipal 547 em Cerdeira de Jales e a marcação rodoviária da estrada municipal entre Vreia de Jales e Barrela de Jales. ---------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia pretende executar essas intervenções, dado que
esses espaços se encontram em deficiente estado de conservação e necessitam de obras de
melhoramento/qualificação do espaço. ---------------------------------------------------------------Considerando a necessidade de melhorar as condições de vida às suas populações através
da execução de infraestruturas básicas, há muito reivindicadas pela população devido à sua
demonstrada necessidade. -------------------------------------------------------------------------------É da vontade da Junta de Freguesia de Vreia de Jales, em colaboração com o Município de
Vila Pouca de Aguiar, proceder de imediato à execução das referidas obras. ------------------Nestes termos, com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições e competências do município, ao abrigo da alínea a), do nº 2 do artigo 23, da Lei nº 75/2013 de 12
de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, já
aprovada na reunião da Câmara Municipal de 8 de abril de 2021, no sentido de ser autorizada a celebração de Protocolo com a Freguesia de Vreia de Jales, nos termos e condições
da minuta que se anexa, devendo sendo agora submetida para apreciação e deliberação da
Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea j) do n° 1 do artigo 25º da referida
Lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que se trata de um protocolo
que visa a execução de três obras: Requalificação da área envolvente da Igreja de Vreia de
Jales, a Pavimentação de Travessa da Estrada Municipal 547 em Cerdeira de Jales e a marcação rodoviária da estrada municipal entre Vreia de Jales e Barrela de Jales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE - Proposta nº 65/2021 – Junta de Freguesia de Telões – Protocolo
de cooperação financeira e técnica - Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a necessidade de proceder a requalificação da antiga escola primária de Soutelinho do Mezio. -----------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia pretende executar essa intervenção, dado que esse
espaço se encontra em deficiente estado de conservação e necessita de obras de melhoramento/qualificação do espaço, tendo em vista a sua utilização em atividades/eventos da
freguesia e da localidade. --------------------------------------------------------------------------------Considerando a necessidade de melhorar as condições de vida às suas populações através
da execução de infraestruturas básicas, há muito reivindicadas pela população devido à sua
demonstrada necessidade. -------------------------------------------------------------------------------É da vontade da Junta de Freguesia de Telões, em colaboração com o Município de Vila
Pouca de Aguiar, proceder de imediato à execução das referidas obras. ------------------------Nestes termos, com o objetivo de suprir tal lacuna e no âmbito das atribuições e competências do município, ao abrigo da alínea a), do nº 2 do artigo 23, da Lei nº 75/2013 de 12
de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, já
aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de fevereiro no sentido de ser autorizada a
celebração de Protocolo com a Freguesia de Telões, nos termos e condições da minuta que
se anexa, sendo agora submetida para apreciação e para deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea j) do n° 1 do artigo 25° da referida Lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara para dizer que a Junta de Freguesia pretende executar essa intervenção, dado que esse espaço se encontra em deficiente estado de
conservação e necessita de obras de melhoramento e qualificação do espaço, tendo em
vista a sua utilização em atividades e eventos da freguesia e da localidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TREZE - Proposta nº 73/2021 – Fundo Municipal de Emergência de
Apoio às Microempresas – Criação – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Enquadramento: ----------------------------------------------------------------------------------------1. Considerando que têm vindo a ser determinadas pelo Governo, no seguimento dos estados e emergência decretados pelo Senhor Presidente da República, um conjunto de medidas extraordinárias com o objetivo limitar a propagação da pandemia e proteger a saúde
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pública, nomeadamente, o confinamento obrigatório para pessoas com Covid-19 ou em
vigilância ativa, o dever geral de permanecer em casa (com algumas exceções), o teletrabalho e o encerramento generalizado de diversos setores económicos da nossa economia,
assegurando no entanto, o funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e serviços
essenciais. --------------------------------------------------------------------------------------------------2. Considerando que o Decreto-Lei nº 5/2021, de 28 de março, que regulamenta o último
Estado de Emergência decretado pelo Sr. Presidente da República, em resultado da redução do número de novos casos de Covid-19, bem como a sua taxa de transmissibilidade,
permite dar início a um levantamento gradual e faseado das medidas restritivas, sobretudo
para o tecido comercial. ----------------------------------------------------------------------------------3. Considerando a conjuntura macroeconómica evidenciada pela economia europeia e, em
particular, a portuguesa e a forma da recuperação pós-pandemia que, segundo a opinião de
analistas económicos, passou por várias caracterizações, evidenciando-se uma importante
queda da atividade no início da pandemia, muito embora exista uma diferenciação entre
setores da atividade económica, alguns conseguiram recuperar, mas muitos outros, que
viram (e continuam a ver) a sua atividade suspensa ou limitada, continuam em recessão e
com muitas incertezas quanto à continuidade do negócio e manutenção dos postos de trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Considerando que as famílias e as empresas, com créditos à banca e que aderiram à moratória da Associação Portuguesa de Bancos (APB), caso não tenham transitado para a moratória pública que foi estendida até final de setembro deste ano, retomaram a 1 de abril os
pagamentos ao banco. -----------------------------------------------------------------------------------5. Considerando que o concelho de Vila Pouca de Aguiar é um território de baixa densidade populacional, onde os rendimentos de algumas famílias derivam sobretudo do setor
primário e do trabalho exercido em pequenas unidades familiares comerciais e industriais,
que estão a ultrapassar um momento de dificuldades (e incertezas quanto ao futuro) acrescidas e uma crise profunda, onde o desemprego e o subemprego são uma preocupação. ---6. Considerando que a Câmara Municipal, no âmbito do atual contexto epidemiológico do
novo Coronavírus, tem demonstrado estar preparada para enfrentar este flagelo, 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, apoiando (sem onerar as gerações vindouras com endividamento autárquico) as famílias, as IPSS, a associação humanitária de bombeiros, a unidade local de
saúde, o comércio e os serviços. -----------------------------------------------------------------------7. Considerando a preocupação das famílias, vítimas de perdas de rendimentos e de desemprego, que não possuem meios para garantir a sua subsistência, e dos comerciantes não
conseguem fazer face às despesas, nomeadamente com a renda dos estabelecimentos, eletricidade, comunicações, IMI, condomínios, equacionando o encerramento de portas e o
despedimento e trabalhadores (ou parte deles). ------------------------------------------------------
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8. Considerando o indispensável contributo das autarquias no combate à pandemia e as
consequências desta justificaram a aprovação, por iniciativa do governo, de um conjunto de
medidas excecionais através das Leis nº 1-A/2020, de 19 de março, 4-13/2020, de 6 de
abril, 6/2020, de 10 de abril, e respetivas alterações, bem como do Decreto-Lei nº 10A/2020, de 13 de março, nas suas sucessivas redações. --------------------------------------------9. Dispondo o Governo de uma autorização legislativa, prevista no artº 131º da Lei que
aprovou o Orçamento do Estado para o ano 2021 (Lei nº 75-13/2020, de 31 de dezembro), que permita agilizar um conjunto de medidas que visem a simplificação de procedimentos de caráter administrativo, bem como a simplificação do regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais para que logrem assegurar a resposta à pandemia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Considerando que essa autorização legislativa foi consumada pela aprovação do Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, que procede: -----------------------------------------------i) À prorrogação de alguns artigos da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que estabelece
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19; ------------------------------------------------ii) À terceira alteração à Lei nº 4-B/2020, de 6 de abril, que estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos Programas de Ajustamento Municipal e de
endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; -------iii) À terceira alteração à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, que estabelece um regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia
da doença COVID-19; -----------------------------------------------------------------------------------iv) À vigésima sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19. --------------------------------------------------------------11. Consciente que os efeitos da Covid-19 na economia são incalculáveis, tendo gerado
uma crise económica sem precedentes, tem vindo o Governo a adotar medidas visando o
equilíbrio entre o controlo da doença e o resgate da economia, nomeadamente as previstas
no Decreto-Lei n.º 6-C/2021, de 15 de janeiro, que prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial. ----------------12. Considerando a importância de apoiar a tesouraria das empresas, a manutenção dos
postos de trabalho, bem como o reforço da capacidade de reação a esta situação de crise
que ameaça o encerramento de alguns setores da nossa economia local, aumentando o desemprego e por consequência o despovoamento já de si gravoso para todo o interior do
país, ressalta a necessidade de criação de um apoio que se revele eficaz, muito concretamente para os empregadores e trabalhadores, cujos estabelecimentos foram obrigatoriamente encerrados, por força da lei, ou não sendo encerrados, sofreram quebras abruptas na
sua produtividade, procurando, na medida do possível, mitigar os seus prejuízos e apoiá-los
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na retoma da atividade e na manutenção dos trabalhadores a ela afetos, como forma de
salvaguardar o setor económico e social do nosso concelho. -------------------------------------13. Atendendo que estas matérias que envolvam a promoção e salvaguarda dos interesses
próprios das populações constituem atribuições das respetivas autarquias locais, por força
do disposto no n.º 1 do artigo 23º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL),
nomeadamente nos domínios da ação social e da promoção do desenvolvimento, competindo à Câmara Municipal participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em
situação de vulnerabilidade, nos termos e nas condições previstas na alínea v), do nº 1, do
artigo 33º do RJAL. --------------------------------------------------------------------------------------14. Considerando, por último, que nestas circunstâncias excecionais em que todos vivemos,
a constituição de um «Fundo de Emergência de Apoio às Microempresas», estaria sempre a
coberto de uma situação de legalidade excecional subsumível no conceito de Estado de
Necessidade a que alude o artigo 32, n.º 2 do Código do Procedimento Administrativo
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. ----------------------------------15. Urge que a Câmara Municipal dentro das suas atribuições e competências e capacidade
financeira, possa contribuir para a mitigação dos impactos que esta colossal calamidade
sanitária e crise económica tem causado a uma franja significativa dos aguiarenses, na medida em que se pretende contribuir para minimizar os efeitos decorrentes do encerramento
ou diminuição acentuada da atividade económica do concelho. ----------------------------------II – Proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------Nestes termos e de acordo com as razões supramencionadas e ao abrigo da alínea m) do n.º
2 do artigo 239 do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de janeiro, do artigo 6º da Lei n.º
65/2007, de 12 de novembro, dos artigos 22 e 42 da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, do artigo 35º U do Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, todos na sua redação atualizada, é
presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de abril de 2021, no sentido de ser deliberada a criação de
um Fundo Municipal de Emergência de Apoio às Microempresas, predestinando uma dotação orçamental de 150.000 euros, subordinada aos pressupostos constantes na proposta
anexa: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que se trata de um apoio a empresas com o valor de faturação total até 150 000 euros, com a finalidade de colmatar prejuízos tidos durante este período de pandemia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CATORZE - Proposta nº 28/2021 – Ecovia Internacional do Tâmega e do
Corgo entre Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de
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Aguiar e Chaves – Acordo de parceria para a respetiva gestão e promoção – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Municípios de Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Santa Marta de Penaguião e
Peso da Régua, têm vindo a desenvolver os seus projetos de ecovia, numa lógica de aproveitamento do espaço-canal da antiga linha do comboio, projetos de relevante interesse
turístico para toda a região; ------------------------------------------------------------------------------Assim, visando dar contributos para uma designação comum que congregue os elementos
simbólicos de cada território, foi aprovada uma proposta na sessão ordinária da Assembleia
Municipal de 18 de setembro de 2020, sob proposta da Câmara Municipal de 9 de julho de
2020, para consensualização da nomenclatura ao traçado da antiga linha do comboio para: «Ecovia Internacional do Tâmega e do Corgo». -----------------------------------------------------Neste âmbito e para que seja possível a articulação dos projetos parcelares de cada município, deverão adotar-se regras comuns, bem como as obrigações e responsabilidades de cada
um dos outorgantes, como modelo integrado de gestão e promoção. ---------------------------Pelo exposto e nos termos da alínea b), t), ee), do n° 1 do artigo 33 da Lei n °75/2013, de
12 de setembro, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se
anexa, aprovada na reunião da Câmara Municipal de 25 de fevereiro de 2021, no sentido de
ser celebrado um Acordo de Parceria para Gestão e Promoção da Ecovia Internacional do
Tâmega e do Corgo, entre os Municípios de Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Santa
Marta de Penaguião e Peso da Régua, que também se anexa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que se trata da articulação dos
projetos de cada município envolvido, com regras comuns, bem como obrigações e responsabilidades, criando um modelo integrado de gestão e promoção dos respetivos territórios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUINZE - Proposta nº 66/2021 – Regulamento Municipal da Feira do
Gado – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------Que a realização da feira de gado configura a prestação de um serviço público com vista à
prossecução das atribuições municipais em matéria de desenvolvimento local, consignadas
na alínea m) do n.º 2 do artigo 23º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, visando, em especial, facilitar aos criadores e demais
pessoas relacionadas com o setor pecuário a realização das transações comerciais de ani-
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mais, de forma transparente e no respeito pelas exigíveis condições higiosanitárias e pelas
regras de bem-estar animal; -----------------------------------------------------------------------------Que os preços dos animais devem ser alcançados por um equilíbrio justo entre a procura e
a oferta; -----------------------------------------------------------------------------------------------------Que aos criadores de animais devem ser proporcionadas instalações higiénicas e apropriadas à permanência dos animais no decurso das operações inerentes ao seu comércio. -------Face ao exposto, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa,
já aprovada na reunião da Câmara Municipal de 22 de abril de 2021 para, nos termos do
disposto na alínea k), do nº 1, do artº 33.º, conjugado com a alínea g) do nº 1 do artigo 25º,
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais constante do anexo I à Lei nº 75/2013,
de 12 de setembro, ser submetido para apreciação e deliberação, o Regulamento Municipal
da Feira do Gado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para dizer que se trata de um regulamento
que percorreu as diversas fases procedimentais, sendo agora submetido a apreciação e deliberação, com as inerentes alterações decorrentes da consulta pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Câmara, Exmo. Presidente da Assembleia, Examos vereadores, Examos
deputados da assembleia Municipal. Comunicação social, meus senhores (as). -------------------------------------------- Na qualidade de cidadão, presidente da Associação Amigos de Pedras Salgadas, chamo à atenção o
artigo 35º Competências do Presidente de Câmara Municipal para a alínea L) conceder licenças policiais,
ou fiscais, nos termos da lei, regulamentos e posturas. Alínea o) dar conhecimento à Câmara Municipal e
enviar à Assembleia Municipal cópias dos relatórios definitivos resultantes de ações no prazo de 10 dias. ---------- Em 03-01-2019 18.28 |Norte Porto Canal cm Lusa, deputados Municipais de VPA contra
"mero posto de atendimento" na GNR de Pedras Salgadas. ----------------------------------------------------------------- Vila Pouca de Aguiar, Vila Real,04 jan. (Lusa) - Assembleia Municipal de VPA aprovou por
unanimidade moção contra o então funcionamento do posto alegando ter sido transformado num balcão de
atendimento, anunciou naquela data a Autarquia. Parabéns. --------------------------------------------------------------- O Comando Distrital de V. Real transferiu o efetivo do posto para sede do Município, VPA passando o posto a funcionar apenas com um militar no atendimento ao público. Horário de funcionamento do
posto de P. Salgadas é das 09.00.às 17.00, que já estava em vigor antes da reestruturação. -------------------
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O Presidente da Câmara de VPA, afirmou em comunicado "è fundamental preservar os bens e serviços
públicos", como cidadão digo Exmo. Presidente leia a portaria nº 1450/2008 de 16 de dezembro, artigo
11 compete ao comandante -geral, por motivos de ordem operacional e sem prejuízo da manutenção do dispositivo territorial definido pela presente portaria. Alínea d posto territorial de P. Salgadas. ----------------------- Os amigos de Pedras Salgadas cumprindo dever cívico alertaram o Presidente de junta de Bornes de
Aguiar, que não tinha conhecimento e Presidente de Câmara em reunião do fecho do posto, os amigos enviaram e-mail ao Mai (governo), com conhecimento a todas as entidades Câmara e GNR, o posto abriu mas
no ultimo fin de semana abriu por dia uma hora durante o fim de semana. A população os 5 mil habitantes da zona norte do concelho das freguesias de B. Aguiar, Bragado, Capeludos, Sabroso de Aguiar, Vreia
de Bornes, Valoura, Pensalvos e Parada de Monteiros, pedem uma intervenção da Assembleia Municipal
com outra Moção para que seja reposto o normal funcionamento do Posto. Lembro ainda na data acima
referida 3-1-2019 contada pela agência Lusa, a GNR de V. Real disse ainda não ter conhecimento da
moção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No que diz respeito ao ambiente o Saneamento de Pedras Salgadas não cumpre os requisitos requeridos para ter bom funcionamento, as cotas do coletor da ponte de pau até à elevatória não dão resposta
satisfatória, cumpre às águas de Trás os Montes resolver este problema ambiental, a Câmara tem o dever de
exigir infraestruturas dignas e ao mesmo tempo resolver o problema do loteamento Mira Montes que não
tem saneamento, está ser resolvido precariamente com uma ligação recente provisória, quando entope vai
para as águas fluviais (Rio Avelames), o parque de lazer da padeira ainda não inaugurado sofre da mesma
falta de profissionalismo colocaram um tubo ladrão na caixa de visitas à saída do Bar a correr para o jardim do Parque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exmos. senhores o que me leva a intervir é o amor a Pedras Salgadas, porque a minha terra natal é
Sabroso de Aguiar, Fui funcionário da Câmara Municipal durante 34 anos chefe de pessoal operário qualificado (serviço de águas e saneamento), estou ao dispor para ajudar e quando não há cadastro nas condutas de água e saneamento só o ser humano pode informar’. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para referir que relativamente aos efetivos
da GNR, teve uma reunião com o comandante territorial e que lhe foi transmitido que neste momento o concelho conta com menos efetivos do que contava aquando da agregação
de postos, o que considera preocupante. Solicitou já uma reunião com o Secretário de Estado da Administração Interna, para discutir toda essa situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi lida uma exposição apresentada pelo Senhor, António Júlio Castanheira Mendonça, que se anexa e se transcreve: -------------------------------------------------------------------‘Exmo. Sr. Presidente da Mesa, --------------------------------------------------------------------------------------------Exmo. Sr. Presidente do Executivo, ---------------------------------------------------------------------------------------1) Na última Assembleia Municipal, de dezembro de 2020, o Presidente do Executivo vangloriou o facto
de concelho apresentar uma taxa de natalidade de 4,1 nados-vivos por 1000 habitantes. Em 2001, quando o Sr. Presidente passou a fazer parte do Executivo municipal, no concelho nasciam 9,4 nados-vivos por
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1000 habitantes. A pergunta é a seguinte: que políticas públicas adoptaram os sucessivos executivos dos
quais fez parte para evitar que passados 20 anos, nasçam no concelho menos de metade das crianças que
nasciam em 2001? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) O sr. Presidente também informou na mesma assembleia que a autarquia teria gasto mais de 800.000
euros com a pandemia, ajudando empresas, famílias e indivíduos. Esperando que nesta altura já tenha
gasto muito mais, e sendo do conhecimento público que houve isenção do pagamento de água, máscaras, gel,
vouchers e o leite que seria para as escolas, pergunto: onde mais foram gastos esse valor de ‘mais de 800 mil
euros? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Mencionou também o Sr. Presidente que a autarquia reduziu em 74% a dívida. Quando era a dívida?
Quanto é? Quem a contraiu? Quando? E porque foi contraída? -----------------------------------------------------4) O que é a Inovaguiar? A autarquia é o maior acionista, o sr. Presidente é o responsável por essa empresa. Essa mesma empresa não apresenta contas às finanças há anos, o que faz a dita empresa?’ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara, para informar que responderia por escrito
às questões formuladas. No entanto, esclareceu que, ao contrário do que é referido na exposição, a autarquia não é o maior acionista da Inovaguiar porque, caso o fosse, a empresa
já teria sido extinta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As intervenções dos Senhores Deputados ficaram gravadas em MP3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, pelas dezassete horas e trinta minutos, o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta e vai ser assinada pelos Membros da Mesa. ---------------------------------------O Presidente: ______________________________________.

O Primeiro Secretário: _______________________________.

O Segundo Secretário: _______________________________.

