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MINUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA
DE 01 DE SETEMBRO DE 2017

No dia um de setembro de dois mil e dezassete 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 os Deputados Municipais: Sr. Fernando Augusto Mimoso Fachada, Primeiro
Secretário e a Senhora Ana Paula Ferreira Trigo, Segunda Secretária. --------------------Estavam presentes vinte e seis Srs. Deputados Municipais, faltaram; o Sr. Deputado
Municipal Nuno Barreto, a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Chãs e o Sr.
Presidente da Junta de Freguesia de Freixo 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 junho a setembro de 2017, sendo enviado
juntamente com a documentação respeitante à ordem de trabalhos. ------------------------“Ordem de Trabalhos”: ---------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Apreciação e votação das atas, do dia vinte e oito de abril e do dia trinta de
junho, de dois mil e dezassete. -------------------------------------------------------------------------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 da informação do Auditor Externo sobre a situação
económica e financeira do município, respeitante ao primeiro semestre de 2017. --------
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Ponto 4.3 - Apreciação e votação da deliberação da Câmara Municipal na sua reunião
ordinária do dia 1 de agosto de 2017, relativamente á emissão de certidão da
deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal, na
regularização da atividade extrativa existente na pedreira denominada Pedreira do
Cabeço Alto (Vale de Videiro II) localizada na freguesia e concelho de Vila Nova de
Foz Côa, em nome de Adriano Jorge Marcelino Bregas. ---------------------------------------Ponto 4.4 - Apreciação e votação da deliberação da Câmara Municipal na sua reunião
ordinária do dia 1 de agosto de 2017, relativamente á emissão de certidão da
deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse publico municipal, para
fins de instrução de pedido de regularização junto da Direção Geral de Energia e
Geologia – Norte (DGEG-N) da pedreira denominada Alto da Touça, localizada na
freguesia de Touça, concelho de Vila Nova de Foz Côa, em nome de Construtora
Medense, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa colocou para apreciação e votação o conteúdo do Ponto
um. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Apreciação e votação das atas, do dia vinte e oito de abril e do dia trinta de
junho, de dois mil e dezassete. -------------------------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. ----------------------------------------A Ata da reunião Ordinária do dia vinte e oito de abril de dois mil e dezassete foi
aprovada por maioria com uma abstenção. -----------------------------------------------------A Ata da reunião Ordinária do dia trinta de junho de dois mil e dezassete 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: Susana Branquinho, Presidente de Junta da Freguesia de Custóias, Rui
Reininho, Presidente de Junta da Freguesia de Seixas, Presidente de Junta da
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Freguesia de Touça, Agostinho Marafão, Bruno Amaro, Rui Vieira, Bruno Navarro e
Nuno Saldanha. --------------------------------------------------------------------------------------------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: -----------------------------Não houve intervenção do público. -------------------------------------------------------------------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. --------------------------------------------------------------------Intervieram os Srs. Deputados Municipais; Carlos Correia, Rui Vieira, Presidente da
Junta da Freguesia de Seixas e Agostinho Marafão. ---------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos aos 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 da informação do Auditor Externo sobre a situação
económica e financeira do município, respeitante ao primeiro semestre de 2017. -------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. -----------------------------------------
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação do Auditor Externo
sobre a situação económica e financeira do município, respeitante ao primeiro
semestre de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.3 - Apreciação e votação da deliberação da Câmara Municipal na sua reunião
ordinária do dia 1 de agosto de 2017, relativamente á emissão de certidão da
deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal, na
regularização da atividade extrativa existente na pedreira denominada Pedreira do
Cabeço Alto (Vale de Videiro II) localizada na freguesia e concelho de Vila Nova de
Foz Côa, em nome de Adriano Jorge Marcelino Bregas. ---------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos sobre os Pontos 4.3 e 4.4 ---------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. ----------------------------------------A Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, deliberou aprovar, por
unanimidade a deliberação da Câmara Municipal na sua reunião ordinária do dia
1 de agosto de 2017, relativamente á emissão de certidão da deliberação
fundamentada

de

reconhecimento

de

interesse

público

municipal,

na

regularização da atividade extrativa existente na pedreira denominada Pedreira
do Cabeço Alto (Vale de Videiro II) localizada na freguesia e concelho de Vila
Nova de Foz Côa, em nome de Adriano Jorge Marcelino Bregas. Segundo os
critérios constantes na informação nº 48/2017/STOP/FJ, que faz parte integrante
da minuta, em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.4 - Apreciação e votação da deliberação da Câmara Municipal na sua reunião
ordinária do dia 1 de agosto de 2017, relativamente á emissão de certidão da
deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse publico municipal, para
fins de instrução de pedido de regularização junto da Direção Geral de Energia e
Geologia – Norte (DGEG-N) da pedreira denominada Alto da Touça, localizada na
freguesia de Touça, concelho de Vila Nova de Foz Côa, em nome de Construtora
Medense, Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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A Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, deliberou aprovar, por
unanimidade a deliberação da Câmara Municipal na sua reunião ordinária do dia
1 de agosto de 2017, relativamente á emissão de certidão da deliberação
fundamentada de reconhecimento de interesse publico municipal, para fins de
instrução de pedido de regularização junto da Direção Geral de Energia e
Geologia – Norte (DGEG-N) da pedreira denominada Alto da Touça, localizada na
freguesia de Touça, concelho de Vila Nova de Foz Côa, em nome de Construtora
Medense,

Lda.

Segundo

os

critérios

constantes

na

informação

nº

49/2017/STOP/FJ, que faz parte integrante da minuta, em anexo. -----------------------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 onze
horas e cinquenta minutos. -------------------------------------------------------------------------------
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