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Presente à reunião da
Câmara Municipal
de
de-c_

de

DELIBERAÇÃO

Proposta n.°

/2018
O Presidente da Câmara Municipal

I. Enquadramento

-

o Atendendo a que, num tempo em que tantas vezes parece que o consumismo, o
egoísmo ou o economicismo dirigem a vida e comandam a sociedade;
o Refletindo que, num tempo em que a língua ou a cultura, a situação geográfica ou a
religião, os nacionalismos étnicos ou os fundamentalismos, são, não raras vezes, fontes
de conflito, tensão, guerra e miséria;
o Percebendo que, é reconfortante comprovar que, ainda assim, há homens e mulheres,
jovens ou idosos, que sob o manto inconfundível do desinteresse e do voluntariado,
repartem diariamente abnegação, altruísmo, solidariedade e heroísmo;
o Considerando que, a proteção de vidas humanas e bens em perigo, tantas vezes
conseguidas por atos de coragem e abnegação, dos «soldados da paz», deve ser credora
do incondicional reconhecimento da comunidade e das suas instituições;
o Ponderando que, é desejável e necessário promover o apoio social aos bombeiros
voluntários do concelho de Vila Pouca de Aguiar;
o Observando que, os benefícios constantes desta proposta se aplicarão apenas aos:
• Elementos dos corpos de Bombeiros do Município de Vila Pouca de Aguiar,
extensivos aos familiares diretos dos mesmos (cônjuge/companheiro(a) e filhos),
que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos, devidamente
comprovados e a saber:
•

Ter mais de 16 anos;

•

Possuir a categoria igual ou superior a cadete;

•

Constar dos quadros homologados pelo Serviço Nacional de
Bombeiros;

•

Ter mais de dois anos de bons e efetivos serviços no corpo dos
bombeiros, no quadro ativo ou no quadro auxiliar;
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Estar em atividade ou inativo, em consequência de acidente
ocorrido no exercício das suas missões ou por sofrer de doença
contraída ou agravada em serviço.
• Integrar o quadro de honra dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, desde que
desempenhe as funções e/ou missões previstas para estes elementos no Regime
Jurídico Aplicável aos Corpos de Bombeiros.
o Ressalvando que os benefícios da presente proposta, não se aplicam aos bombeiros
que se encontrem suspensos por ação disciplinar.
o Salvaguardando que, no exercício das funções que lhe foram confiadas, os bombeiros
estão vinculados ao cumprimento dos seguintes princípios:
• Observar escrupulosamente as normas e regulamentos legais, aos atos praticados;
• Atuar com dedicação, competência, zelo, assiduidade e correção;
• Cooperar, ao nível municipal e intermunicipal, com os organismos da proteção
civil.

II. Fundamentação
o Atendendo que, a ação social e a proteção civil são atribuições do Município, previstas
nas alíneas h) e j) do n° 2 do artigo 23°, do anexo I, da Lei n° 75/2013, de 12 de
setembro;
o Fundamentando que, para efeitos de aplicação da presente proposta, consideram-se
bombeiros voluntários, os indivíduos integrados de forma voluntária em corpos de
bombeiros, com a missão de proteção de bens e vidas humanas em perigo, seja na
prevenção, no socorro, na eliminação do perigo ou ainda de outros serviços.
o Notando que os encargos financeiros, cuja projeção do seu impacte económico no
orçamento municipal, associados à execução da presente proposta, ascende ao
montante máximo de 37.813,23E, para o ano de um ano;
o Assinalando que, anualmente e para os anos subsequentes do mandato, será feito o
apuramento do respetivo impacte económico no orçamento municipal e submetido à
apreciação do executivo municipal;
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o Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea u), do n° 1, do artigo
33°, do Anexo I, da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal
deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,
recreativa ou outra de interesse para o município.

II. Proposta

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à aprovação do
executivo camarário a seguinte proposta e respetivos procedimentos:
1. Que seja aprovado o conjunto das seguintes regalias sociais aos Bombeiros
Voluntários do Município de Vila Pouca de Aguiar, a saber:
a. Isenção do pagamento da taxa das licenças de construção, ampliação ou
modificação de casa de habitação própria e permanente;
b. Beneficiar de compensação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) liquidado
referente a prédio urbano destinado a habitação própria e peunanente do bombeiro
e/ou respetivo agregado familiar, localizado na área do Município de Vila Pouca
de Aguiar, nos seguintes termos:
i. Entre 3 e 5 anos de bons e efetivos serviços de bombeiro —
Compensação de 33,33%;
ii. Entre 6 e 9 anos de bons e efetivos serviços de bombeiro —
Compensação de 66,66%;
iii. 10 ou mais anos de bons e efetivos serviço de bombeiro —
Compensação de 100%.
c. Atribuição de um incentivo à renda, através de uma comparticipação mensal de
25% sobre o valor do recibo, até ao montante máximo de 100,00E, desde que os
mesmos não sejam proprietários, usufrutuários ou comodatários de prédio urbano
destinado à habitação e não possuam uma relação de parentesco ou afinidade com
os proprietários do prédio urbano destinado à habitação;
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d. Comparticipação mensal de 50,00€ (trinta euros) para frequência de Creche, Ama
ou estabelecimento similar, para filhos de bombeiros até aos três anos de idade,
mediante a apresentação de recibo;
e. Redução de 50% na tarifa de consumo de água para gastos domésticos na casa de
habitação, até 15m3 por agregado familiar, desde que o contrato estej a em nome
próprio e que o beneficiáho bombeiro tenha residência permanente no concelho de
Vila Pouca de Aguiar, tendo o beneficiário que fazer prova que é proprietário ou
arrendatário da casa, através dos documentos legalmente exigíveis;
f. Redução de 50% na tarifa de tratamento de águas residuais na casa de habitação,
até 15m3 por agregado familiar, desde que o contrato esteja em nome próprio e que
o beneficiário bombeiro tenha residência permanente no concelho de Vila Pouca
de Aguiar, tendo o beneficiário que fazer prova que é proprietário ou arrendatário
da casa, através dos documentos legalmente exigíveis;
g. Redução de 50% nas tarifas de recolha de resíduos sólidos (lixo) nas habitações
residenciais permanentes propriedade ou locadas;
h. Isenção das tarifas devidas pela ligação de água e saneamento nas habitações
residenciais permanentes propriedade ou locadas, exceto no caso de
restabelecimento de ligação na sequência de suspensão do serviço;
i. Beneficiar de compensação das despesas de educação (manuais escolares e outro
material pedagógico e/ou didático de apoio), até ao montante máximo, por ano
letivo e beneficiário, de metade do valor da remuneração mínima mensal garantida
em vigor no início do respetivo ano letivo.
i. Esta regalia é extensiva aos cadetes e estagiários dos Corpos de
Bombeiros admitidos, pelo menos, um ano antes da data de início
do ano letivo a que se refere o pedido de compensação;
j. Beneficiar, no âmbito da ação social escolar prevista no Regulamento Social do
Município de Vila Pouca de Aguiar, dos direitos inerentes ao escalão A,
independentemente do escalão do abono de família de que forem beneficiários;
k. Beneficiar de subsídio de montante equivalente ao valor de propinas pagas pela
frequência de curso correspondente aos níveis IV, V, VI e VII do Quadro Nacional
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de Qualificações, ou de pós-graduações na área do socorro e proteção civil, até ao
montante máximo, por ano letivo e beneficiário, de duas vezes o valor da
remuneração mínima mensal garantida em vigor no início do respetivo ano letivo.
i. Esta regalia, extensiva aos estagiários dos Corpos de Bombeiros
admitidos, pelo menos, dois anos antes da data de início do
respetivo ano letivo, não é acumulável com a bolsa de estudo
atribuída no âmbito do Regulamento Social do Município de Vila
Pouca de Aguiar.
1. Atribuição de 5 (cinco) bolsas de estudo, no valor de 50,00€/mês, a filhos de
bombeiros, falecidos em serviço ou com doença contraída no desempenho de
funções, assentes em critérios expressos no regulamento municipal de bolsas;
m. Concessão, pela Câmara Municipal, das distinções honoríficas de coragem e
abnegação, de serviços distintos e de dedicação pública, sob proposta do
comandante da corporação de bombeiros e compreendendo, cada uma, os graus
ouro, prata e cobre;
n. Receber apoio inicial para o encaminhamento jurídico em processos motivados por
factos ocorridos no exercício das suas funções;
o. Acesso gratuito nas entradas para os espetáculos culturais, desportivos, recreativos
e outros, organizados pelo Município de Vila Pouca de Aguiar;
p. Redução de 30% no preço praticado nos campos de férias do Município;
q. Redução de 30% no preço praticado nas escolas municipais de Teatro e Música;
r. Redução de 30% nos passes escolares do ensino secundário;
s. Utilização gratuita 2 horas/semana do ginásio municipal;
t. Utilização gratuita das piscinas municipais interiores 2 horas/semana, em horário
de lazer;
u. Utilização gratuita 2 horas/semana do Pavilhão Municipal Dr. Francisco Gomes da
Costa, de acordo com horário pré-definido;
v. Receber subsídio de funeral, em caso de falecimento em serviço ou em
consequência de doença contraída ou agravada em serviço, no montante de duas
vezes o valor da remuneração mínima mensal garantida em vigor à data do óbito.
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2. A candidatura aos benefícios enunciados iniciar-se-á com requerimento do(s)
interessado(s), anexando os seguintes documentos:
a. Cópia do Bilhete de Identidade//Cartão do Cidadão do próprio e dos familiares
diretos;
b. Declaração emitida pelo seu comandante e confirmada pelo inspetor regional dos
Bombeiros, comprovando que preenche os requisitos enunciados, no
enquadramento;
c. Certidão de casamento ou comprovativo da união comum há mais de três anos;
d. Atestado da Junta de Freguesia competente, do qual conste a composição do
agregado familiar requerente, residência e o número do cartão de eleitor;
e. Documento comprovativo do número de identificação bancária;
f. Documento comprovativo fatura/recibo da despesa realizada.
3. Caso o bombeiro se encontre na situação de inatividade no quadro ou fora do quadro,
a direção da corporação de bombeiros, informará de imediato, a Câmara Municipal;
4. Ressalva-se o dever de intervenção da Assembleia Municipal, em vista ao
sancionamento administrativo da proposta, atendendo ao conjunto de isenções e ou
reduções tributarias municipais, nela, contempladas, à luz do disposto no artigo 16 da
Lei das Finanças Locais, em vigor;
5. Posteriormente, caso seja aprovada, pelo executivo camarário e sancionada pela
Assembleia Municipal, deverá dar-se dela conhecimento, aos Bombeiros Voluntários
de Vila pouca de Aguiar e proceder-se à sua divulgação por meio de edital, a afixar
na Câmara Municipal e noutros locais legalmente necessários, assim como a devida
publicitação, à luz do regime legal aplicável, em matéria de apoios e ou subsídios
concedidos pela autarquia.

Vila Pouca de Aguiar, 10 de setembro de 2018
O Presidente da Câmara Municipal,

(Prof. António Alberto Pires Aguiar Machado)
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Estimativa financeira dos benefícios
Total estimado
do Beneficio
para o período
de um ano

Descriçã'o do Beneficio

N° de
potenciais
beneficiários

a. Isenção do pagamento da taxa das licenças de construção, ampliação ou modificação de casa de
habitação própria e permanente;
(Tarifas base:
Apreciação do pedido - 32,65 C
Termos de abertura do livro de obra
- 6,50 E
Emissão de Alvará - Taxa Geral - 26,15 e
Prazo de execução da Obra, por cada mês - 3,25 E
Para Habitação, por m2 - 0,80 e
(Nota: Pressupõe-se a construção de uma casa com 180 m2 e com um prazo de construção e 18 meses)

3

267,80 C

803,40 E

10
6
7

50,00 C
100,00 €
150,00€

500,00 E
600,00€
1 050,00€

10

75,00 E

9 000,00 C

5

50,00 C

3 000,00 C

20

6,99 C

1 677,60 E

20

7,28 C

1 746,00 E

5
18

1,28 E
1,88€

76,50 E
405,00€

5

14,84 e

74,20 C

7

290,00 C

2 030,00 E

b. Beneficiar de compensação do Imposto Municipal sobre Imóveis (INII) liquidado referente a prédio
urbano destinado a habitação própria e permanente do bombeiro e/ou respetivo agregado familiar, localizado
na área do Município de Vila Pouca de Aguiar.
(Pese embora a taxa de IMI seja idêntica, já o valor patrimonial da cada habitação é muito diversificado,
poderemos apontar para tuna liquidação média de IMI de 150E)
i. Entre 3 e 5 anos de bons e efetivos serviços de bombeiro - Compensação de 33,33%;
ii. Entre 6 e 9 anos de bons e efetivos serviços de bombeiro - Compensação de 66,66%;
iii. 10 ou mais anos de bons e efetivos serviço de bombeiro - Compensação de 100%.
c. Atribuição de um incentivo à renda, através de uma comparticipação mensal de 25% sobre o valor do
recibo, até ao montante máximo de 100,00C, desde que os mesmos não sejam proprietários, usufrutuários ou
comodatários de prédio urbano destinado à habitação e não possuam uma relação de parentesco ou afinidade
com os proprietários do prédio urbano destinado à habitação;
(Nota: Pressupõe-se a atribuiçãoi de um incentivo médio de 75E)
d. Comparticipação mensal de 50,00E para frequência de Creche, Ama ou estabelecimento similar, para
filhos de bombeiros até aos três anos de idade, mediante a apresentação de recibo;
e. Redução de 50% na tarifa de consumo de água para gastos domésticos na casa de habitação, até 15m3 por
cada elemento do agregado familiar, desde que o contrato esteja em nome próprio e que o beneficiário
bombeiro tenha residência permanente no concelho de Vila Pouca de Aguiar, tendo o beneficiário que fazer
prova que é proprietário ou arrendatário da casa, através dos documentos legalmente exigíveis; (considerado
o consumo máximo de 15m3)
f. Redução de 50% na tarifa de tratamento de águas residuais domésticas na casa de habitação, até 2m3 por
cada elemento do agregado familiar, desde que o contrato esteja em nome próprio e que o beneficiário
bombeiro tenha residência permanente no concelho de Vila Pouca de Aguiar, tendo o beneficiário que fazer
prova que é proprietário ou arrendatário da casa, através dos documentos legalmente exigíveis; (considerado
o consumo máximo de 15m3)
g. I Redução de 50% nas tarifas de recolha de resíduos sólidos (lixo); (2 recolhas)
g.2 Redução de 50% nas tarifas de recolha de resíduos sólidos (lixo); (3 recolhas)
h. Isenção das tarifas devidas pela ligação de água e saneamento nas habitações residenciais permanentes
propriedade ou locadas, exceto no caso de restabelecimento de ligação na sequência de suspensão do serviço.

i. Beneficiar de compensação das despesas de educação (manuais escolares e outro material pedagógico
e/ou didático de apoio), até ao montante máximo, por ano letivo e beneficiário, de metade do valor da
remimeração mínima mensal garantida em vigor no início do respetivo ano letivo.
j. Beneficiar, no âmbito da ação social escolar prevista no Regulamento Social do Município de Vila Pouca
de Aguiar, dos direitos inerentes ao escalão A, independentemente do escalão do abono de família de que
forem beneficiários.
k. Beneficiar de subsídio de montante equivalente ao valor de propinas pagas pela frequência de curso
correspondente aos níveis IV, V, VI e VII do Quadro Nacional de Qualificações, ou de pós-graduações na
área do socorro e proteção civil, até ao montante máximo, por ano letivo e beneficiário, de duas vezes o valor
da remuneração minima mensal garantida em vigor no início do respetivo ano letivo.
1. Atribuição de 5 (cinco) bolsas de estudo, no valor de 50,000/mês, a filhos de bombeiros, falecidos em
serviço ou coin doença contraída no desempenho de funções, assentes em critérios expressos no regulamento
municipal de bolsas;
in. Concessão, pela Câmara Municipal, das distinções honoríficas de coragem e abnegação, de serviços
distintos e de dedicação pública, sob proposta do comandante da corporação de bombeiros e
compreendendo, cada uma, os graus ouro, prata e cobre;
rt. Receber apoio inicial para o encaminhamento jurídico em processos motivados por factos ocorridos no
exercício das suas funções;
o. Acesso gratuito nas entradas para os espetáculos culturais, desportivos, recreativos e outros, organizados
pelo Ivlunicípio de Vila Pouca de Aguiar;
p.
Redução de 30% no preço praticado nos campos de férias do Município;
q.
Redução de 30% no preço praticado nas escolas municipais de Teatro e Música;
r. Redução de 30% nos passes escolares do ensino secundário;
(Nota: Pressupõe-se o transporte num percurso total diário de 25km)
s. Utilização gratuita 2 horas/semana do ginásio municipal;
(Nota: Pressupõe-se a frequência as longo de 48 semanas)
t. Utilização gratuita das piscinas municipais interiores 1 hora/semana, em horário de lazer;
(Nota: Pressupõe-se a frequência ao longo de 48 semanas)
u. Utilização gratuita 1 hora/semana do Pavilhão Municipal Dr. Francisco Gomes da Costa, de acordo com
horário pré-definido;
(Nota: Pressupõe-se a frequência ao longo de 48 semanas)
v. Receber subsídio de funeral, cio caso de falecimento em serviço ou em consequência de doença contraída
ou agravada em serviço, no montante de duas vezes o valor da remuneração minima mensal garantida em
vigor à data do óbito.

Benefício

7

750,00 C

I

1 160,00 €

I

50,00 C

1 160,00 C

600,00 e

50

sem custo direto

10

sett] custo direto

70

custo interno

10
5

7,50 C
1,50 C

299,88 C
90,00 C

5

0,27 E

6 311,25 C

15

6,20 e

4 464,00 C

15

2,05 C

1 35300€

15

13,80 e

662,40 C

1

1 160,00€

1 160,00€

Soma

37 813,23 €

