DELIBERAÇÕES DA SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Foram presentes à Mesa da Assembleia Municipal 1 Moção, 1 Proposta de
Recomendação, 1 voto de Louvor e 1 voto de Saudação, subscritos pelo Bloco de
Esquerda assim descriminados:
Moção nº. 1: Autonomia Local e tarifários dos serviços de água, saneamento e
recolha de resíduos sólidos urbanos.
Rejeitada na Comissão e Retirada pelo proponente
Proposta de Recomendação Nº. 1 : -O Direito à água e ao Saneamento e o seu
sucesso económico
DELIBERAÇÃO: - Rejeitada por maioria com 57 votos contra, 4 abstenções de
Deputados do PS e 2 votos a favor do BE e CDU.
Voto de Louvor: - Ao jovem vilarealense, Luís Filipe Teixeira, foi cinematógrafo na curtametragem “Em Terra Frágil” de Bruno Carnide e que foi recentemente distinguido no Festival
Internacional do Cairo, Egipto, Moscarrs Al-Hurria IFF 2013, como melhor Director de Fotografia,
em votação pelo público.
DELIBERAÇÃO : - Aprovado por unanimidade
Subscreveu, ainda, o Bloco de Esquerda um voto de saudação ao 1º. De Maio: 1. Congratular-se com a passagem dos 39 anos do 1º de Maio em Liberdade e
saudar todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores do Município de Vila
Real assim como os Sindicatos representativos destes trabalhadores.
2. Repudiar qualquer acção que viole os princípios consagrados no espírito do 1º
de Maio.

3. Solidarizar-se com todas as iniciativas cidadãs que promovam os direitos
fundamentais conquistados no 1º de Maio, apelando à participação dos
cidadãos do Concelho de Vila Real nos actos comemorativos do Dia
Internacional do Trabalhador.
4. Enviar o presente voto de saudação às delegações locais da CGTP e UGT.
DELIBERAÇÃO: - Colocado a votação foi aprovado por maioria, com 2
abstenções do CDS-PP.

ORDEM DE TRABALHOS
1º - Ponto - Deliberar sobre a proposta de alteração da designação da “Comissão
Parlamentar Municipal, “Comissão de Ambiente e Saneamento Básico” para:
“Comissão de Ambiente”, nos termos considerados na fundamentação, por
requerimento, pela atual Comissão especializada (constituída, por
unanimidade, em Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal realizada
em 27 de Novembro de 2009;
DELIBERAÇÃO: Aprovada por unanimidade
2º -Ponto - Informação a prestar pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, nos
termos da alínea e) do nº. 1 do artigo 53º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na
redação que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
Tomado conhecimento
3º - Ponto - Apreciar e votar o Relatório e Gestão de Contas do Exercício de 2012 da
Câmara Municipal, nos termos da alínea c) do nº. 2 do artigo 53º. da Lei nº.
169/99, de 18 de Setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002
de 11 de Janeiro, (deliberação do Executivo de 15 de Abril de 2013);
DELIBERAÇÃO: Aprovados por maioria com 37 votos a favor e 20
votos contra
4º.- Ponto - Aprovar a proposta de alteração do Mapa de Pessoal - 2013, do Município,
nos termos do artigo 5º. da Lei nº. 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado
com as alíneas a) do nº. 6 do artigo 64º. e a alínea o) do nº. 2 do artigo 53º.
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de
Janeiro, (deliberação do Executivo de 15 de Abril de 2013);
DELIBERAÇÃO: Aprovada por unanimidade
5º.-

Ponto - Aprovar o júri para o procedimento concursal de seleção para o
provimento do cargo de Chefe dos Serviços de Ambiente e Mobilidade, nos
termos do nº. 1 do artigo 13º. da Lei 49/2012 de 29 de Agosto e da alínea a)
do nº. 2 do Artigo 68º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redação que
lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro, (deliberação do Executivo
de 15 de Abril de 2013);
Retirado

6º - Ponto - Deliberar sobre a concessão de isenção do pagamento de IMT – Imposto
Municipal Sobre as transmissões à Vila Real Social - Empresa Municipal, nos
termos da alínea a) do nº. 6 do artigo 64º da da Lei nº. 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro, em conjugação com
o disposto no nº. 2 do artigo 12º. da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro.
(deliberação do Executivo de 15 de Abri de 2013);
Retirado
7º - Ponto - Deliberar sobre a concessão de isenção do pagamento de IMI – Imposto
Municipal Sobre Imóveis a Luís Manuel de Seixas, pelo período de 5 anos,
referente ao imóvel sito na Rua Alexandre Herculano, nº. 13 - 15, inscrito na
matriz predial urbana sob o nº. P 2626, da Freguesia de S. Pedro, nos termos
dos nºs. 7º. e 19º. do artigo 71º. do Estatuto de Benefícios Fiscais, em
conjugação com o nº. 2 do artigo 12º. da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei
das Finanças Locais); (deliberação do Executivo de 11 de Março de 2013).
DELIBERAÇÃO: Aprovada por maioria com 56 votos a favor e 2
votos contra do CDS-PP.
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