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MINUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE UM
DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE.
No dia um de fevereiro de dois mil e dezanove 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 estavam
as Senhoras Deputadas Municipais, Ana Paula Ferreira Trigo, Primeira Secretária e
Paula Maria Abreu Ribeiro, Segunda Secretária. -------------------------------------------------Estiveram presentes vinte e oito Deputados Municipais, faltou a Senhora Deputada
Municipal Vera Lúcia Pires de Carvalho. ------------------------------------------------------------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 novembro e dezembro de 2018, sendo enviado
juntamente com a documentação respeitante à ordem de trabalhos. ------------------------“Ordem de Trabalhos”: ---------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Apreciação e votação da ata, do dia trinta de novembro 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 dos Instrumentos de Gestão Previsional de 2018 e do
parecer do Fiscal Único da empresa Ribeira da Teja – Produção de Energia Elétrica,
E.M., Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 4.3 - Conhecimento do relatório de avaliação da atividade da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Concelho de Vila Nova de Foz Côa
referente ao ano de 2018. -------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.4 - Designação de três eleitores com especiais conhecimentos ou
capacidades para intervirem na área de crianças ou jovens em perigo, integrando a
respetiva Comissão de Proteção no Município de Vila Nova de Foz Côa (conforme a
alínea l) do artigo 17º da Lei 147/99 de 1 de setembro), em substituição dos
elementos, Susana Maria da Silva Branquinho Ribeiro, Carla Marisa Pereira Rebelo e
Maria Odete Gameiro Casal. ----------------------------------------------------------------------------Ponto 4.5 - Apreciação e votação do pedido de Declaração de Reconhecimento de
Interesse Público Municipal em nome de Fernando Jorge Vieira Anacleto, para a
modalidade de empreendimento turístico, tipo estabelecimento hoteleiro/hotel de 4
estrelas, situado no lugar Curral Teles, em Vila Nova de Foz Côa, inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo nº 1197, com uma área total de 41.466 m2. -------------------Ponto 4.6 - Apreciação e votação da proposta de “Não Aceitação da Transferência de
Competências – Comunicação à DGAL no âmbito dos diplomas sectoriais elencados
na proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.7 - Apreciação e votação da proposta de abertura de procedimento concursal
para recrutamento de cargo de dirigente intermedio de 2º grau – Chefe de Divisão de
Higiene e Meio Ambiente e Obras Particulares e nomeação do júri do procedimento
concursal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.8 - Conhecimento da Declaração do Sr. Presidente da Câmara sobre
compromissos plurianuais - 2018. ---------------------------------------------------------------------Ponto 4.9 - Conhecimento da Declaração do Sr. Presidente da Câmara sobre
pagamentos e recebimentos em atraso em 2018. ------------------------------------------------Ponto 4.10 – Apreciação e votação da minuta de deliberação de constituição de
Associação de Municípios de Fins Específicos onde se propõe: ------------------------------- Constituição de uma Associação Municipal de Fins Específicos que tem como fim e
objeto exclusivo a exploração e a gestão dos sistemas públicos de captação,
tratamento e distribuição de água para o consumo publico e de drenagem e tratamento
de águas residuais, nas áreas dos municípios associados, e integrando como
utilizadores originários os referidos municípios; ----------------------------------------------------
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- Aprovação dos estatutos da referida associação “Águas do Douro Sul – Associação
de Municípios, doravante, Águas do Douro Sul ou associação que durará por tempo
indeterminado, de acordo com documento em anexo”; ------------------------------------------- Aprovação da minuta preliminar de contrato interadministrativo “de atribuição de
titularidade dos sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de água para
o consumo publico e de drenagem e tratamento de águas residuais entre o Município
e a Associação”; --------------------------------------------------------------------------------------------- Envio dos estatutos e contrato interadministrativo à Assembleia Municipal. -------------A Segunda Secretária informou a Assembleia dos pedidos de substituição, dos Srs.
Deputados Municipais, Jorge Augusto Maximino, Pedro Miguel Ventura Frade e
Regina Maria Reis Sequeira Rodrigues D´Oliveira. -----------------------------------------------substituídos; pelos Srs., José Augusto Ferreira Soares, Carlos Fernando Figueiredo da
Silva e António José Cosme do Nascimento, respetivamente e, proferiu a leitura do
Auto de Verificação da Identidade e Legitimidade do Eleito, António José Cosme do
Nascimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------E informou dos pedidos de representação; do Sr. Presidente da Junta da Freguesia de
Custóias, que se fez representar pelo Vogal, Mavilde Moutinho Fernandes Aguiar. -----Ponto 1 - Apreciação e votação da ata do dia trinta de novembro, de dois mil e
dezoito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. ----------------------------------------A Ata da reunião ordinária do dia trinta de novembro de dois mil e dezoito, foi
aprovada por maioria com duas 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: Agostinho Marafão, Presidente da Junta de Freixo de Numão, Luís Rebelo,
Sotero Ferreira, Paulo Fortuna, José Carlos Afonso e novamente Luís Rebelo e Paulo
Fortuna. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para
prestar esclarecimentos sobre as intervenções. ---------------------------------------------------Foi apresentado um Voto de Pesar ao Fozcoense, António Jorge Melhorado
Guindeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------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 para prestar
esclarecimentos ao munícipe. --------------------------------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos sobre este Ponto. --------------------------------------------------------------------Interveio o Sr. Deputado Municipal, Paulo Fortuna. ----------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para
prestar esclarecimentos sobre as intervenções. ---------------------------------------------------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 dos Instrumentos de Gestão Previsional de 2018 e do
parecer do Fiscal Único da empresa Ribeira da Teja – Produção de Energia Elétrica,
E.M., Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Sr. Deputado Municipal, Paulo Fortuna. -----------------------------------------------
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O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para
prestar esclarecimentos sobre as intervenções. ---------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos Instrumentos de Gestão
Previsional de 2018 e do parecer do Fiscal Único da empresa Ribeira da Teja –
Produção de Energia Elétrica, E.M., Lda. --------------------------------------------------------Ponto 4.3 - Conhecimento do relatório de avaliação da atividade da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Concelho de Vila Nova de Foz Côa
referente ao no de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. ----------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento do relatório de avaliação da
atividade da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Concelho
de Vila Nova de Foz Côa referente ao ano de 2018. ------------------------------------------Ponto 4.4 - Designação de três eleitores com especiais conhecimentos ou
capacidades para intervirem na área de crianças ou jovens em perigo, integrando a
respetiva Comissão de Proteção no Município de Vila Nova de Foz Côa (conforme a
alínea l) do artigo 17º da Lei 147/99 de 1 de setembro), em substituição dos
elementos, Susana Maria da Silva Branquinho Ribeiro, Carla Marisa Pereira Rebelo e
Maria Odete Gameiro Casal. ----------------------------------------------------------------------------Interveio o Sr. Deputado Municipal, Rui Reininho. ------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa informou que foram entregues, na Mesa, duas propostas,
uma pelo Grupo Municipal do PSD, identificada por Lista A e designando os eleitores:
- Eunice Mónica de Sá felizes de Campos ----------------------------------------------------------- Nuno Lima Figueirinha ----------------------------------------------------------------------------------- Luís Carlos Fonseca Rebelo --------------------------------------------------------------------------E outra pelo Grupo Municipal do PS, identificada por Lista B e designando os eleitores:
- Juliana Sofia Ribeiro Melo Pinto ---------------------------------------------------------------------- João Alberto Patricio ------------------------------------------------------------------------------------- Paulo Sérgio Cancela Fortuna -------------------------------------------------------------------------
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Foram indicados para escrutínio deste ponto, os Sr. Deputados Municipais, José
Carlos Afonso, Carlos Sobral e Rui Reininho. ------------------------------------------------------A Lista A obteve dezassete votos a favor, a Lista B obteve nove votos a favor e
um voto em branco. -------------------------------------------------------------------------------------Assembleia Municipal designou os seguintes eleitores: ------------------------------------ Eunice Mónica de Sá Felizes de Campos ------------------------------------------------------- Nuno Lima Figueirinha -------------------------------------------------------------------------------- Luís Carlos Fonseca Rebelo ------------------------------------------------------------------------Ponto 4.5 - Apreciação e votação do pedido de Declaração de Reconhecimento de
Interesse Público Municipal em nome de Fernando Jorge Vieira Anacleto, para a
modalidade de empreendimento turístico, tipo estabelecimento hoteleiro/hotel de 4
estrelas, situado no lugar Curral Teles, em Vila Nova de Foz Côa, inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo nº 1197, com uma área total de 41.466 m2. -------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos sobre este Ponto. --------------------------------------------------------------------Interveio o Sr. Deputado Municipal, Sotero Ferreira. ---------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para
prestar esclarecimentos sobre as intervenções. ---------------------------------------------------A Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, deliberou aprovar por maioria,
com dezoito votos a favor e nove abstenções, o pedido de Declaração de
Reconhecimento de Interesse Público Municipal em nome de Fernando Jorge
Vieira Anacleto, para a modalidade de empreendimento turístico, tipo
estabelecimento hoteleiro/hotel de 4 estrelas, situado no lugar Curral Teles, em
Vila Nova de Foz Côa, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nº 1197, com
uma área total de 41.466 m2. -------------------------------------------------------------------------Ponto 4.6 - Apreciação e votação da proposta de Não Aceitação da Transferência de
Competências – Comunicação à DGAL no âmbito dos diplomas sectoriais elencados
na proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------

6

S.

R.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Tel. 279 760 400 ● Fax 279 760 438/9 ● E-Mail: assembleia@cm-fozcoa.pt ● www.cm-fozcoa.pt ● NIF – 506 829 197

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos sobre este Ponto. --------------------------------------------------------------------Intervieram os Srs. Deputados Municipais, José Carlos Afonso, Rui Reininho, Paulo
Fortuna e novamente Rui Reininho. ------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para
prestar esclarecimentos sobre as intervenções e se seguida deu a palavra ao Sr.
Deputado Municipal, Paulo Fortuna. ------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, deliberou aprovar por maioria,
com dezoito votos a favor, seis votos contra e quatro abstenções, a proposta de
Não Aceitação da Transferência de Competências – Comunicação à DGAL no
âmbito dos diplomas sectoriais elencados na proposta. ----------------------------------Ponto 4.7 – Apreciação e votação da proposta de abertura de procedimento concursal
para recrutamento de cargo de dirigente intermedio de 2º grau – Chefe de Divisão de
Higiene e Meio Ambiente e Obras Particulares e nomeação do júri do procedimento
concursal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------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 uma abstenção, a abertura de procedimento concursal para
recrutamento de cargo de dirigente intermedio de 2º grau – Chefe de Divisão de
Higiene e Meio Ambiente e Obras Particulres e nomeação do júri do
procedimento concursal. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.8 – Conhecimento da Declaração do Sr. Presidente da Câmara sobre
Compromissos Plurianuais. -----------------------------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. -----------------------------------------
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento da Declaração do Sr. Presidente
da Câmara sobre Compromissos Plurianuais. -------------------------------------------------Ponto 4.9 - Conhecimento da Declaração do Sr. Presidente da Câmara sobre
Pagamentos e Recebimentos em Atraso. -----------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. ----------------------------------------Assembleia Municipal tomou Conhecimento da Declaração do Sr. Presidente da
Câmara sobre Pagamentos e Recebimentos em Atraso. ----------------------------------Ponto 4.10 – Apreciação e votação da minuta de deliberação de constituição de
Associação de Municípios de Fins Específicos onde se propõe: ------------------------------- Constituição de uma Associação Municipal de Fins Específicos que tem como fim e
objeto exclusivo a exploração e a gestão dos sistemas públicos de captação,
tratamento e distribuição de água para o consumo publico e de drenagem e tratamento
de águas residuais, nas áreas dos municípios associados, e integrando como
utilizadores originários os referidos municípios; ---------------------------------------------------- Aprovação dos estatutos da referida associação “Águas do Douro Sul – Associação
de Municípios, doravante, Águas do Douro Sul ou associação que durará por tempo
indeterminado, de acordo com documento em anexo”; ------------------------------------------- Aprovação da minuta preliminar de contrato interadministrativo “de atribuição de
titularidade dos sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de água para
o consumo publico e de drenagem e tratamento de águas residuais entre o Município
e a Associação”; --------------------------------------------------------------------------------------------- Envio dos estatutos e contrato interadministrativo à Assembleia Municipal. -------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos sobre este Ponto. --------------------------------------------------------------------Interveio o Sr. Deputado Municipal, José Carlos Afonso. ---------------------------------------A Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, deliberou aprovar por
unanimidade, a proposta de da minuta de deliberação de constituição de
Associação de Municípios de Fins Específicos onde se propõe: ------------------------
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- Constituição de uma Associação Municipal de Fins Específicos que tem como
fim e objeto exclusivo a exploração e a gestão dos sistemas públicos de
captação, tratamento e distribuição de água para o consumo publico e de
drenagem e tratamento de águas residuais, nas áreas dos municípios
associados, e integrando como utilizadores originários os referidos municípios;
- Aprovação dos estatutos da referida associação “Águas do Douro Sul –
Associação de Municípios, doravante, Águas do Douro Sul ou associação que
durará por tempo indeterminado, de acordo com documento em anexo”; ----------- Aprovação da minuta preliminar de contrato interadministrativo “de atribuição
de titularidade dos sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de
água para o consumo publico e de drenagem e tratamento de águas residuais
entre o Município e a Associação”; ----------------------------------------------------------------- Envio dos estatutos e contrato interadministrativo à Assembleia Municipal. -----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 Segunda 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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