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MINUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO
DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZANOVE.
No dia vinte e oito de junho 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 sete Deputados Municipais, faltou a Senhora Deputada
Municipal Vera Lúcia Pires de Carvalho e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de
Numão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------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 abril a junho de 2019, sendo enviado
juntamente com a documentação respeitante à ordem de trabalhos. ------------------------“Ordem de Trabalhos”: ---------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Apreciação e votação das atas, da reunião do dia vinte e dois de março e da
reunião do dia dezasseis de abril, ambas de dois mil e dezanove. ---------------------------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 - Apreciação e votação da proposta de alteração do Regulamento do Cartão
do Idoso de Vila Nova de Foz Côa (findo o prazo de apreciação pública). -----------------Ponto 4.3 - Apreciação e votação da informação nº 11/2019/DOUMA/AM, do Diretor
do DOUMA, Eng. António Eduardo Jorge Morgado, sobre Operação de Reabilitação
Urbana (ORU) de Vila Nova de Foz Côa. ------------------------------------------------------------
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Ponto 4.4 - Apreciação e votação da informação nº 12/2019/DOUMA/AM, do Diretor
do DOUMA, Eng. António Eduardo Jorge Morgado, sobre Operação de Reabilitação
Urbana (ORU) do Pocinho. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.5 - Apreciação e votação da retificação da minuta do contrato
interadministrativo de delegação de competências na CIM Douro, sobre a Autoridade
de Transportes – eliminação dos pontos 3º e 4º da clausula 9ª – retificação do contrato
através da aprovação da nova minuta. ---------------------------------------------------------------Ponto 4.6 - Apreciação e votação da proposta de Transferência de Competências –
Comunicação à Direção Geral das Autarquias Locais, no Âmbito dos Diplomas
Sectoriais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.7 - Apreciação e votação da Prestação de Contas Consolidadas do ano de
2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.8 – Conhecimento da comunicação de não aceitação das competências do
Município para as seguintes freguesias; Almendra, Castelo Melhor, Chãs, Custóias,
Horta, Freixo de Numão, Muxagata, Santa Comba, Sebadelhe, Touça e Vila Nova de
Foz Côa – Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril. ------------------------------------------------Ponto 4.9 – Apreciação e votação da proposta de aprovação de compromissos
plurianuais para os anos de 2020 e 2021, no âmbito do novo procedimento comum a
lançar pela CIM DOURO para a aquisição de energia elétrica em Média Tensão(MT),
Baixa Tensão Especial(BTE) e Baixa Tensão Normal(BTN), para o biénio 2020/2021. Ponto 4.10 – Apreciação e votação da proposta de contrato interadministrativo de
delegação de competências na CIM Douro relacionadas com a exploração da rede
municipal de distribuição de eletricidade em baixa tensão, tendo em vista a sua
exploração ou a atribuição da sua concessão, em exclusivo e regime de serviço
público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A Segunda Secretária informou a Assembleia dos pedidos de substituição, dos Srs.
Deputados Municipais, Pedro Miguel Ventura Frade e Jorge Augusto Maximino. --------Substituídos pelos Srs. Carlos Fernando Figueiredo da Silva e José Augusto Ferreira
Soares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Apreciação e votação das atas, da reunião do dia vinte e dois de março e da
reunião do dia dezasseis de abril, ambas de dois mil e dezanove. ---------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. -----------------------------------------
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A Ata da reunião extraordinária do dia vinte e dois de março de dois mil e
dezanove, foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------A Ata da reunião ordinária do dia dezasseis de abril de dois mil e dezanove, foi
aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------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: Luís Rebelo, Agostinho Marafão, Presidente da Junta de Freguesia de
Sebadelhe, Paulo Fortuna, José Augusto Soares e Sotero Ferreira, que entregou à
Mesa uma proposta para votação, propondo que fosse criado um grupo de
acompanhamento à elaboração do regulamento de atribuição de subsidio ás
Associações e Coletividades. ---------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para
prestar esclarecimentos sobre as intervenções. ---------------------------------------------------De seguida proferiu a leitura da proposta apresentada e submeteu-a à apreciação e
aprovação da Assembleia Municipal. A proposta faz parte integrante da ata. -------------A Assembleia Municipal apreciou e votou a proposta de criação de um grupo de
acompanhamento à elaboração do regulamento de atribuição de subsídios às
Associações e Coletividades, por maioria com duas abstenções. ---------------------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, João Patrício. -------------------------------------------------

3

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 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 - Apreciação e votação da proposta de alteração do Regulamento do Cartão
do Idoso de Vila Nova de Foz Côa (findo o prazo de apreciação pública). -----------------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
unanimidade, a proposta de alteração do Regulamento do Cartão do Idoso de
Vila Nova de Foz Côa (findo o prazo de apreciação pública). -----------------------------Ponto 4.3 - Apreciação e votação da informação nº 11/2019/DOUMA/AM, do Diretor
do DOUMA, Eng. António Eduardo Jorge Morgado, sobre Operação de Reabilitação
Urbana (ORU) de Vila Nova de Foz Côa. -----------------------------------------------------------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
unanimidade, a informação nº 11/2019/DOUMA/AM, do Diretor do DOUMA, Eng.
António Eduardo Jorge Morgado, sobre Operação de Reabilitação Urbana (ORU)
de Vila Nova de Foz Côa. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.4 - Apreciação e votação da informação nº 12/2019/DOUMA/AM, do Diretor
do DOUMA, Eng. António Eduardo Jorge Morgado, sobre Operação de Reabilitação
Urbana (ORU) do Pocinho. ------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. -----------------------------------------
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A Assembleia Municipal sob proposta da Câmara deliberou aprovar por
unanimidade, a informação nº 12/2019/DOUMA/AM, do Diretor do DOUMA, Eng.
António Eduardo Jorge Morgado, sobre Operação de Reabilitação Urbana (ORU)
do Pocinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.5 - Apreciação e votação da retificação da minuta do contrato
interadministrativo de delegação de competências na CIM Douro, sobre a Autoridade
de Transportes – eliminação dos pontos 3º e 4º da clausula 9ª – retificação do contrato
através da aprovação da nova minuta. ---------------------------------------------------------------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
unanimidade, a retificação da minuta do contrato interadministrativo de
delegação de competências na CIM Douro, sobre a Autoridade de Transportes –
eliminação dos pontos 3º e 4º da clausula 9ª – retificação do contrato através da
aprovação da nova minuta. ---------------------------------------------------------------------------Ponto 4.6 - Apreciação e votação da proposta de Transferência de Competências –
Comunicação à Direção Geral das Autarquias Locais, no Âmbito dos Diplomas
Sectoriais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------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 Luís Rebelo. -----------------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 dezasseis votos a favor, cinco votos contra e cinco abstenções, a proposta
de Transferência de Competências – Comunicação à Direção Geral das
Autarquias Locais, no Âmbito dos Diplomas Sectoriais. ------------------------------------
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Ponto 4.7 – Apreciação e votação da Prestação de Contas Consolidadas do ano de
2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 nove abstenções, a Prestação de Contas Consolidadas do ano de 2018. -----Ponto 4.8 – Conhecimento da comunicação de não aceitação das competências do
Município para as seguintes freguesias; Almendra, Castelo Melhor, Chãs, Custóias,
Horta, Freixo de Numão, Muxagata, Santa Comba, Sebadelhe, Touça e Vila Nova de
Foz Côa – Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril. ------------------------------------------------Intervieram os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia de Sebadelhe, de Cedovim e
de Freixo de Numão. --------------------------------------------------------------------------------------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

da

não

aceitação

das

competências do Município para as seguintes freguesias; Almendra, Castelo
Melhor, Chãs, Custóias, Horta, Freixo de Numão, Muxagata, Santa Comba,
Sebadelhe, Touça e Vila Nova de Foz Côa. ------------------------------------------------------Ponto 4.9 – Apreciação e votação da proposta de aprovação de compromissos
plurianuais para os anos de 2020 e 2021, no âmbito do novo procedimento comum a
lançar pela CIM DOURO para a aquisição de energia elétrica em Média Tensão(MT),
Baixa Tensão Especial(BTE) e Baixa Tensão Normal(BTN), para o biénio 2020/2021. 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. ----------------------------------------Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, deliberou aprovar por maioria
com cinco abstenções, os compromissos plurianuais para os anos de 2020 e
2021, no âmbito de novo procedimento comum a lançar pela CIM DOURO, para a
aquisição de energia elétrica em Média Tensão(MT), Baixa Tensão Especial(BTE)
e Baixa Tensão Normal(BTN), para o biénio 2020/2021. -------------------------------------
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Ponto 4.10 – Apreciação e votação da proposta de contrato interadministrativo de
delegação de competências na CIM Douro relacionadas com a exploração da rede
municipal de distribuição de eletricidade em baixa tensão, tendo em vista a sua
exploração ou a atribuição da sua concessão, em exclusivo e regime de serviço
público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------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 e de seguida deu novamente a palavra
ao Sr. Deputado Paulo Fortuna. -----------------------------------------------------------------------Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, deliberou aprovar por maioria
com cinco votos contra e quatro abstenções, a proposta de contrato
interadministrativo de delegação de competências na CIM Douro relacionadas
com a exploração da rede municipal de distribuição de eletricidade em baixa
tensão, tendo em vista a sua exploração ou a atribuição da sua concessão, em
exclusivo e regime de serviço público. -----------------------------------------------------------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 doze
horas e cinquenta minutos. -------------------------------------------------------------------------------
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