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MINUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA
DE 27 DE ABRIL DE 2018
No dia vinte e sete de abril de dois mil e dezoito reuniu, ordinariamente, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho de Vila Nova de Foz Côa, a Assembleia Municipal do
mesmo Concelho, sob a Presidência do Sr. José Carlos Lopes Martins. A secretariar
estava a Senhora Deputada Municipal, Paula Maria Abreu Ribeiro, Primeira Secretária
e o Sr. Deputado Municipal, José Carlos Guindeira Afonso, Segundo Secretário. ------Estiveram presentes vinte e oito Deputados Municipais, faltou o Sr. Presidente da
Junta da Freguesia de Muxagata. ---------------------------------------------------------------------Havendo quorum, o Sr. Presidente da Mesa saudou os presentes e iniciou a reunião
às nove horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------“Expediente Recebido e Expedido”: --------------------------------------------------------------De acordo com o disposto na alínea m) do ponto n.º 1 do artigo 29º da Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro, a Mesa deu conhecimento à Assembleia do expediente recebido e
expedido no período compreendido de fevereiro a abril de 2018, sendo enviado
juntamente com a documentação respeitante à ordem de trabalhos. ------------------------“Ordem de Trabalhos”: ---------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Apreciação e votação das atas, do dia sete de dezembro de dois mil e
dezassete e do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezoito. ---------------------------Ponto 2 - Período de Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------Ponto 3 - Período Aberto ao Público – Período de Intervenção. --------------------------Ponto 4 - Período da Ordem do Dia: -----------------------------------------------------------------Ponto 4.1 - Informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal sobre a recente
Atividade Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.2 - Conhecimento do Relatório de Gestão e Contas do Exercício de dois mil e
dezasseis da Fozcôainvest E.M. Energia, Turismo e Serviços. -------------------------------Ponto 4.3 - Conhecimento do Relatório e Contas de dois mil e dezasseis da Ribeira
Teja – Produção de Energia Elétrica, E. M., Lda. --------------------------------------------------
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Ponto 4.4 - Apreciação do Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações
Patrimoniais e respetiva avaliação. -------------------------------------------------------------------Ponto 4.5 - Apreciação e votação da autorização prévia para assunção de
compromissos plurianuais inerentes ao concurso publico internacional para aquisição
de energia elétrica para os anos de 2018 e 2019 – ratificação – (manutenção da
validade do protocolo celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM
Douro) e o Município; autorização para inicio e tipo de procedimento, para designação
da Comunidade Intermunicipal do Douro como representante do Agrupamento), a
celebrar, no valor de 668.873,97 €, para o ano de 2019. ---------------------------------------Ponto 4.6 - Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas Individual
do Município e Relatório de Gestão, relativos ao ano económico de dois mil e
dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.7 - Apreciação e votação da proposta sobre a aplicação do Resultado Líquido
do Exercício do Município do ano de dois mil e dezassete. ------------------------------------Ponto 4.8 - Apreciação e votação da primeira revisão e quarta alteração do
Orçamento da Receita, da primeira revisão e quarta alteração do Orçamento da
Despesa, da primeira revisão e quarta alteração do Plano Plurianual de Investimentos,
da primeira revisão e quarta alteração do Plano de Atividades Municipal, do ano de
2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Primeira Secretária informou a Assembleia dos pedidos de substituição dos Srs.
Deputados Municipais; Jorge Augusto Maximino, Ana Paula Ferreira Trigo, Pedro
Miguel Ventura Frade, Vera Lúcia Pires de Carvalho e António Sotero Moutinho
Ferreira, pelos; Senhora Maria de Jesus Beselga Pais, Sr. Carlos Fernando Figueiredo
da Silva, Sr. José Augusto Fonseca, Sr. Mário Jorge Cardoso Correia e Sr. José
Augusto Ferreira Soares, respetivamente e, proferiu a leitura dos Autos de Verificação
da Identidade e Legitimidade dos Eleitos. -----------------------------------------------------------E informou do pedido de representação do Sr. Presidente da Junta da Freguesia de
Almendra, que se faz representar pelo Vogal, Paulo Jorge Quintão Morgado. ------------O Sr. Presidente da Mesa apresentou as condolências pelo falecimento do pai do Sr.
Presidente da Junta de Freguesia de Muxagata e apresentou as felicitações ao Sr.
Deputado Municipal, Agostinho Marafão, por ter sido eleito Presidente da Mesa da
Assembleia Intermunicipal da CIM Douro. -----------------------------------------------------------
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De seguida o Sr. Presidente da Mesa colocou para apreciação e votação o conteúdo
do Ponto um. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Apreciação e votação das atas, do dia sete de dezembro de dois mil e
dezassete e do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezoito. ---------------------------Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Freixo de Numão. --------------------A Ata da reunião Ordinária do dia sete de dezembro de dois mil e dezassete foi
aprovada por maioria com quatro abstenções. ------------------------------------------------A Ata da reunião Ordinária do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezoito
foi aprovada por maioria com quatro abstenções. -------------------------------------------Ponto 2 – Período “Antes da Ordem do Dia”. --------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa abriu as inscrições para o Ponto dois. ----------------------------Sobre

outros assuntos de interesse do Município, intervieram os Srs. Deputados

Municipais: Rui Reininho, José Fonseca, João Patrício, Paulo Fortuna, José Augusto
Soares e Agostinho Marafão. ---------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para
prestar esclarecimentos sobre as intervenções. ---------------------------------------------------Ponto 3 – Período Aberto ao Público – Período de intervenção: ------------------------Interveio o munícipe José António Maurício Lebreiro. -------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para
prestar esclarecimentos ao munícipe e de seguida deu a palavra ao Sr. Deputado
Municipal, Paulo Fortuna. --------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – “Ordem do Dia”. -----------------------------------------------------------------------------Ao longo da reunião, foram tratados os seguintes pontos: -------------------------------------Ponto 4.1 – Informação do Presidente da Câmara Municipal sobre a recente Atividade
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

3

S.

R.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
T el. 2 79 76 0 40 0 ● Fax 2 79 76 0 43 8/ 9 ● E -Ma il: a ss emb l eia @cm-f ozcoa . p t ● ww w. cm-f ozcoa . pt ● N IF – 5 06 8 29 1 9 7

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos sobre este Ponto. --------------------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. ----------------------------------------A Assembleia Municipal, ao abrigo da competência prevista na alínea c) do n.º 2
do artigo 25º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, tomou conhecimento da
Informação Escrita do Presidente da Câmara Municipal sobre a recente Atividade
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.2 - Conhecimento do Relatório de Gestão e Contas do Exercício de dois mil e
dezassete da Fozcôainvest E.M. Energia, Turismo e Serviços. -------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos sobre os Pontos 4.2 e 4.3. --------------------------------------------------------Interveio o Sr. Deputado Municipal, Paulo Fortuna. ----------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos aos Srs. Deputados Municipais. -------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento do Relatório de Gestão e Contas
do Exercício de dois mil e dezassete da Fozcôainvest E.M. Energia, Turismo e
Serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.3 - Conhecimento do Relatório e Contas de dois mil e dezassete da Ribeira
Teja – Produção de Energia Elétrica, E. M., Lda. -------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento do Relatório e Contas de dois mil
e dezassete da Ribeira Teja – Produção de Energia Elétrica, E. M., Lda. -------------Ponto 4.4 - Apreciação do Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações
Patrimoniais e respetiva avaliação. -------------------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. ----------------------------------------A Assembleia Municipal apreciou o Inventário de Todos os Bens, Direitos e
Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação. ------------------------------------------------
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Ponto 4.5 - Apreciação e votação da autorização prévia para assunção de
compromissos plurianuais inerentes ao concurso publico internacional para aquisição
de energia elétrica para os anos de 2018 e 2019 – ratificação – (manutenção da
validade do protocolo celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM
Douro) e o Município; autorização para inicio e tipo de procedimento, para designação
da Comunidade Intermunicipal do Douro como representante do Agrupamento), a
celebrar, no valor de 668.873,97 €, para o ano de 2019. ---------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos sobre este Ponto. --------------------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. ----------------------------------------A Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, deliberou aprovar por maioria
com dezasseis votos a favor e onze abstenções, a autorização prévia para
assunção de compromissos plurianuais inerentes ao concurso publico
internacional para aquisição de energia elétrica para os anos de 2018 e 2019 –
ratificação – (manutenção da validade do protocolo celebrado entre a
Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) e o Município; autorização
para inicio e tipo de procedimento, para designação da Comunidade
Intermunicipal do Douro como representante do Agrupamento), a celebrar, no
valor de 668.873,97 €, para o ano de 2019. ------------------------------------------------------Ponto 4.6 - Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas Individual
do Município e Relatório de Gestão, relativos ao ano económico de dois mil e
dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos sobre este Ponto. --------------------------------------------------------------------Intervieram os Srs. Deputados Municipais: Paulo Fortuna e José Carlos Afonso. -------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos aos Srs. Deputados Municipais e deu novamente a palavra ao Sr.
Deputado Municipal, Paulo Fortuna e ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------
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A Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, deliberou aprovar por maioria,
com quinze votos a favor, cinco votos contra e quatro abstenções, os
Documentos de Prestação de Contas Individual do Município e Relatório de
Gestão, relativos ao ano económico de dois mil e dezassete. ---------------------------Ponto 4.7 - Apreciação e votação da proposta sobre a aplicação do Resultado Líquido
do Exercício do Município do ano de dois mil e dezassete. ------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. ----------------------------------------A Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, deliberou aprovar por maioria,
com dezasseis votos a favor e dez abstenções, a proposta sobre a aplicação do
Resultado Líquido do Exercício do Município do ano de dois mil e dezassete. ----Ponto 4.8 - Apreciação e votação da primeira revisão e quarta alteração do
Orçamento da Receita, da primeira revisão e quarta alteração do Orçamento da
Despesa, da primeira revisão e quarta alteração do Plano Plurianual de Investimentos,
da primeira revisão e quarta alteração do Plano de Atividades Municipal, do ano de
2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos sobre este Ponto. --------------------------------------------------------------------Interveio o Sr. Deputado Municipal Rui Reininho. -------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos ao Sr. Deputado Municipal. -------------------------------------------------------A Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, deliberou aprovar por maioria,
com vinte e um votos a favor e seis abstenções, a primeira revisão e quarta
alteração do Orçamento da Receita, a primeira revisão e quarta alteração do
Orçamento da Despesa, a primeira revisão e quarta alteração do Plano
Plurianual de Investimentos, a primeira revisão e quarta alteração do Plano de
Atividades Municipal, do ano de 2018. -------------------------------------------------------------

6

S.

R.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
T el. 2 79 76 0 40 0 ● Fax 2 79 76 0 43 8/ 9 ● E -Ma il: a ss emb l eia @cm-f ozcoa . p t ● ww w. cm-f ozcoa . pt ● N IF – 5 06 8 29 1 9 7

Encerramento da reunião:
Terminados os trabalhos, para constar e devidos efeitos, se lavrou esta minuta, que
depois de lida, votada e aprovada por unanimidade dos presentes, vai ser assinada
pelo Sr. Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa, que a redigiu. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa deu os trabalhos por encerrados às treze
horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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