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-------- Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniu no Salão
Nobre dos Paços do Município, a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, para apreciação e deliberação dos assuntos constantes da agenda. ----------------------------------------------------- Estiveram presentes os Senhores: ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO, ANA RITA FERREIRA DIAS BASTOS, JOSÉ MANUEL MOREIRA NUNES MATIAS, LUÍS FILIPE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, ARLINDO DE SOUSA
RIBEIRO, MARIA JOÃO MENDES DA SANTA FERNANDES e MANUEL FERNANDES CHAVES, respetivamente, Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar e eu, MÓNICA RAQUEL DE MATOS MARTINS CALHEIROS,
Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica e Secretária da Câmara Municipal. ------------------------ Esteve ainda presente o Senhor, NUNO MIGUEL FERNANDES AZEVEDO,
Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificado o cumprimento das formalidades legais, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou aberta a reunião eram nove horas e quarenta horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da Reunião Ordinária de 23 de agosto de 2018 – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com a abstenção do Senhor Vereador, José Manuel Moreira Nunes Matias, por não ter estado presente na última reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDÊNCIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e
Barroso, EIM, SA – Relatórios de Execução Orçamental do 1º Trimestre de 2018 –
Tomar conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos das disposições legais aplicáveis à atividade empresarial local (alínea e) do n.º 1
do artigo 42° da Lei 50/20112, de 31 de agosto), é presente para conhecimento, o relatório
de execução orçamental da EHATB- Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e
Barroso, E.I.M., S.A. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO/CONTABILIDADE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Proposta nº 112/2018 – Ano de 2018 – 1º Semestre - Contas Intercalares – Tomar conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Lei n° 73/2013, de 3 de setembro, no seu artigo 77º, n° 2 alínea d) prevê "que compete au
auditor externo remeter semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade informação sobre a
respetiva situação económica e financeira do Município". ----------------------------------------------------Neste âmbito foi preparado o documento anexo, com as contas intercalares, a 30 de junho
de 2018, sobre as quais o Revisor Oficial de Contas emitiu o seu parecer, que também se
anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim e face ao exposto, é presente para conhecimento o relatório de contas do 1° semestre do ano de 2018, que deverá por sua vez ser submetido para conhecimento da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Foi tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/LICENCIAMENTO E VISTORIAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Proposta nº 113/2018 – Iberdrola Generacion, SAU – Proposta
de parecer prévio – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com as informações técnica e do Chefe da Divisão de Ambiente e Urbanismo, é
persente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe do Nascimento Teixeira, que se anexa,
no sentido de ser emitido parecer favorável para a obra sira em Gouvães – Alvão, nos termos do artigo 7º do RJUE, conjugado com a alínea z) do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de
12 de setembro, alterada pela Lei nº 25/2015, de 30 de março. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/PLANEAMENTO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Proposta nº 114/2018 - Área de Reabilitação Urbana de Raiz do
Monte – Proposta de alteração de delimitação – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------
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Por deliberação da Assembleia Municipal com a data de 18-12-2015 foi aprovada, sob proposta da Camara Municipal, a delimitação das áreas de reabilitação urbana do concelho de
Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------------------------------------------------Com tal deliberação, o Município pretendia dar início ao processo de reabilitação e revitalização das zonas urbanas do concelho. ----------------------------------------------------------------Porém, relativamente à área de reabilitação urbana (ARU) delimitada para o aglomerado de
Raiz do Monte, freguesia de Vreia de Jales, aprovada na aludida deliberação, verificou-se
que não foi incorporado um conjunto arquitetónico muito peculiar constituído por alguns
edifícios em estado de degradação e com a presença de algumas dissonâncias, que necessitam de ser intervencionados para que a identidade da aldeia não se perca. ---------------------Torna-se, portanto, necessário proceder à alteração da delimitação da ARU de Raiz do
Monte conforme planta e memória descritiva que se anexa e que faz parte integrante da
presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------Em face do exposto, tendo por base o disposto pelo n.º 1 e n.º 6 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
32/2012, de 14 de agosto, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe do Nascimento Teixeira, que se anexa, no sentido de ser aprovada e posteriormente apresentada à
Assembleia Municipal a atual delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Raiz do Monte, que após aprovada substitui na íntegra a ARU anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Proposta nº 124/2018 - Área de Reabilitação Urbana de Pedras Salgadas – Proposta de delimitação – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação da Assembleia Municipal com a data de 18-12-2015 foi aprovada, sob proposta da Câmara Municipal, a delimitação das áreas de reabilitação urbana do concelho de
Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------------------------------------------------Com tal deliberação, o Município pretendia dar início ao processo de reabilitação e revitalização das zonas urbanas do concelho. ----------------------------------------------------------------Porém, relativamente à área de reabilitação urbana (ARU) delimitada para o aglomerado de
Pedras Salgadas, freguesia de Bornes de Aguiar, aprovada na aludida deliberação, verificouse que não foram incorporadas áreas que necessitam de ser reabilitadas, quer ao nível do
edificado, quer ao nível do espaço público envolvente, bem como uma área que se prevê de
expansão urbana. ------------------------------------------------------------------------------------------Torna-se, portanto, necessário proceder à alteração da delimitação da ARU de Pedras Salgadas conforme planta e memória descritiva que se anexa e que faz parte integrante da presente proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Em face do exposto, tendo por base o disposto pelo n.º 1 e n.º 6 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
32/2012, de 14 de agosto, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe do Nascimento Teixeira, que se anexa, no sentido de ser aprovada e posteriormente apresentada à
Assembleia Municipal a atual delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Pedras Salgadas, que após aprovada substitui na íntegra a ARU anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTEÇÃO CIVIL/AÇÃO SOCIAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Proposta nº 115/2018 – Bombeiros Voluntários do Município de
Vila Pouca de Aguiar – Proposta de atribuição de regalias sociais – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Enquadramento: ----------------------------------------------------------------------------------------- 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; ------------------------------------- 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; ---------------------------------------------------------------------------- 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; -------------------------------- 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; --------------------------------------- Ponderando que, é desejável e necessário promover o apoio social aos bombeiros voluntários do concelho de Vila Pouca de Aguiar; ---------------------------------------------------------- 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 dependentes, como tal considerados,
para efeitos da legislação fiscal), 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. ----------------------- Ressalvando que os benefícios da presente proposta, não se aplicam aos bombeiros que se
encontrem suspensos por ação disciplinar. ------------------------------------------------------------ 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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 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; ----- 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. --------------------------------------- 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 28.008,83€ para o período de um ano. -------------------------------------------------------- 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; ------------------------------------------------------------------------------ Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea u), do n° 1, do artigo
33°, do Anexo I, da Lei n.º 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, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser aprovada 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. Redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, nos termos do disposto no n.º
13, do artigo 112° do Código do CIMI, na redação que lhe foi dada pela Lei do Orçamento
de Estado - Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março; ------------------------------------------------------c. Atribuição de um incentivo à renda, através de uma comparticipação mensal de 25%
sobre o valor do recibo, até ao montante máximo de 100,00 €, desde que os mesmos não
sejam proprietários, usufrutuários ou comodatários de prédio urbano destinado à habitação
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e não possuam uma relação de parentesco ou afinidade com os proprietários do prédio
urbano destinado à habitação; --------------------------------------------------------------------------d. Comparticipação mensal de 30,00€ (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 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; -------------------------------------------------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; -------------------------------------------------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. 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; ------------------------------------------j. 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; ---------------------k. Receber apoio inicial para o encaminhamento jurídico em processos motivados por factos ocorridos no exercício das suas funções; ---------------------------------------------------------1. Acesso gratuito nas entradas para os espetáculos culturais, desportivos, recreativos e
outros, organizados pelo Município de Vila Pouca de Aguiar; ------------------------------------m. Redução de 30% no preço praticado nos campos de férias do Município; -----------------n. Redução de 30% no preço praticado nas escolas municipais de Teatro e Música; ---------o. Redução de 30% nos passes escolares do ensino secundário; ----------------------------------p. Utilização gratuita 2 horas/semana do ginásio municipal; --------------------------------------q. Utilização gratuita das piscinas municipais interiores 1 hora/semana, em horário de lazer;
r. Utilização gratuita 1 hora/semana do Pavilhão Municipal Dr. Francisco Gomes da Costa,
de acordo com horário pré-definido; ------------------------------------------------------------------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; --
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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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO OITO - Proposta nº 116/2018 – Rodonorte, Transportes Portugueses, S.A.
– Proposta de alteração a protocolo – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerandos: -------------------------------------------------------------------------------------------• Aos doze dias do mês de junho de 2015 foi celebrado um protocolo, cuja cópia se anexa,
entre o Município de Vila Pouca de Aguiar e a Rodonorte, Transportes Portugueses, S.A.
para permitir a continuação da carreira de transporte público coletivo de passageiros "Pópulo (Cruz) - Vila Pouca de Aguiar", que serve o seguinte percurso no concelho de Vila
Pouca de Aguiar - Moreira de Jales, Alfarela de Jales, Campo de Jales, Guilhado, Vila Pouca
de Aguiar. --------------------------------------------------------------------------------------------------• Esta carreira garante o transporte dos alunos residente nessas localidades para os polos
escolares de Vila Pouca de Aguiar.
• É essencial a manutenção desta carreira para os alunos e tecido socioeconómico do Planalto de Jales. ----------------------------------------------------------------------------------------------• O encargo resultante do protocolo estabelecido era de 25,00 € (vinte e cinco euros) diários, por cada percurso referido. ------------------------------------------------------------------------
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• Por deliberação da Camara Municipal a 20 de janeiro de 2017, foi aprovada a revisão em
alta do valor diário a pagar por conta do protocolo ora celebrado, fixando-se a compensação diária em 30 €. ----------------------------------------------------------------------------------------• A Rodonorte Transportes Portugueses, S.A. solicitou ao Município de Vila Pouca de
Aguiar em 20 de março, uma revisão em alta de 5€ do subsídio diário para 35,00€ (trinta e
cinco euros). Pese embora este aumento, a receita ficará aquém do desejável para manter a
viabilidade financeira do circuitos de Jales, contudo será mais uma ajuda para manter o
transporte coletivo de passageiros naquele planalto. ------------------------------------------------Nos termos das atribuições do Município na área de transportes e comunicações (cf. al. c)
do n.º 2 do artigo 23.° da Lei n° 75/2013, de 12/09), é presente uma proposta do Senhor
Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de ser aprovada a alteração ao
protocolo anexo, no que se refere à comparticipação financeira diária de 35€ (trinta euros),
com início em setembro de 2018, mantendo-se o restante clausulado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/JUVENTUDE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Proposta nº 117/2018 – Regulamento do Programa “Autarquia
Jovem” – Proposta de alteração – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O programa "Autarquia Jovem" pretende promover junto dos jovens o exercício do direito
de cidadania, os valores da democracia e da participação cívica e a preparação das futuras
gerações para a intervenção na comunidade; ---------------------------------------------------------O referido programa pretende sensibilizar os jovens para as questões do poder local, designadamente no âmbito das atribuições e competências da administração local e do funcionamento dos respetivos órgãos, estreitando a ligação entre a Autarquia e os jovens e, com
isso, reforçar os mecanismos que permitam adequar as políticas públicas municipais às reais
necessidades dos jovens; ---------------------------------------------------------------------------------A primeira, segunda e terceira edições do projeto "Autarquia Jovem" proporcionaram o
debate da realidade jovem e o confronto de ideias, através da elaboração e apresentação de
propostas/projetos que vão ao encontro das expectativas e anseios da população mais jovem, promovendo assim a envolvência e participação dos jovens na comunidade local; ----Após realização e avaliação destas três edições, verificou-se a necessidade de execução de
algumas alterações ao regulamento, nomeadamente, para além dos estudantes do concelho
e associações juvenis, possibilidade para a apresentação de propostas de todos os jovens
dos 14 aos 30 anos de idade, naturais, residentes ou trabalhadores do concelho, e agrupamentos de escuteiros, sendo que as mesmas propostas poderão ser votadas pelos jovens
dos 14 aos 30 anos de idade, naturais, residentes ou trabalhadores do concelho. --------------
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Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------Foi publicado na Internet, no sítio institucional do Município de Vila Pouca de Aguiar, o
início do procedimento regulamentar, tendo sido promovida a constituição de interessados
e apresentação de contributos para a elaboração do regulamento; -------------------------------Não se constituíram quaisquer interessados no procedimento, pelo que não há lugar à respetiva audiência; -------------------------------------------------------------------------------------------As alterações legislativas decorrentes da aprovação do novo Código do Procedimento Administrativo (Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro) impõem a submissão do projeto de
regulamento a consulta pública apenas quando a natureza da matéria o justifique; -----------A natureza da matéria em questão, uma vez que não se reporta a questões que ponham em
causa a segurança e a paz públicas, aconselha a que possa ser dispensada a formalidade
mencionada no ponto precedente, tendo em conta que o Regulamento já existe, sendo agora efetuadas algumas alterações ao mesmo. ----------------------------------------------------------Tendo em conta as razões enunciadas e nos termos do previsto na alínea k) do n.º 1 do
artigo 33.° da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, é presente uma proposta da Senhora
Vereadora, Ana Rita Dias, no sentido de ser alterado o Regulamento do programa "Autarquia Jovem", com vista à sua aprovação pela Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com as abstenções dos Senhores Vereadores, José Manuel Moreira Nunes Matias, Maria João Mendes da Santa Fernandes e Manuel Fernandes Chaves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ - Proposta nº 118/2018 – Reavaliação de processos do 1º Ciclo do
Ensino Básico – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento dos processos de candidatura para atribuição de subsídios, no âmbito da
Ação Social Escolar ao 1º ciclo do ensino básico, o Agrupamento de Escolas de Vila Pouca
de Aguiar vem agora identificar alunos com necessidades educativas especiais de caráter
permanente com programa educativo individual (PEI). -------------------------------------------Os processos de ASE destes alunos já foram alvo de análise e sujeitos a decisão, todavia, e
de acordo com a informação ora prestada pelo Agrupamento, cuja listagem se anexa, verifica-se que três desses alunos foram posicionados no Escalão de apoio B: ----------------------Assim, em conformidade com o n.º 1, do artigo 13.° do Despacho n.º 8452-A/2015 de 31
de julho, com as alterações introduzidas pelo despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, é
presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido dos mesmos serem posicionados no escalão mais favorável, ou seja Escalão de apoio A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO ONZE - Proposta nº 119/2018 – Atribuição de subsídios para o 1º Ciclo do
Ensino Básico e Pré-Escolar – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da análise efetuada a dois (2) novos processos de candidatura a subsídio
escolar apresentados pelo Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, em
conformidade com os nºs 1, 2 e 5 do artigo 32.°, do Capitulo IV, do Regulamento Social
do Município, conjugado com o Decreto-Lei n.º 55/2009 de 02 de março e com o despacho nº 8452-A/2015, com as alterações introduzidas pelo despacho n.º 5296/2017, de 16
de junho, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de serem concedidos os subsídios, conforme documentos em anexo (fichas
de candidatura e comprovativos do escalão do abono de família): -------------------------------A Senhora Vereadora, Ana Rita Ferreira Dias Bastos, não participou na discussão e votação
deste ponto, por ser familiar dos alunos referidos na proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/EDUCAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE - Proposta nº 120/2018 – Agrupamento Vertical de Escolas de Vila
Pouca de Aguiar Sul/Escola EB 2,3/S de Vila Pouca de Aguiar - Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares - Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------• O fornecimento de refeições escolares dos alunos do 1.° Ciclo do Ensino Básico é da
competência dos Municípios; ---------------------------------------------------------------------------• Os alunos do 1.° Ciclo do Ensino Básico a frequentar o Centro Escolar de Vila Pouca de
Aguiar, usufruem da refeição de almoço na Cantina da Escola da sede do Agrupamento
Vertical de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, da gestão direta do Ministério de Educação e
Ciência; -----------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------- É estabelecido um protocolo, onde o Município se compromete a comparticipar as refeições dos alunos que frequentam o Centro Escolar de Vila Pouca de Aguiar; ------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
no sentido de ser aprovada da minuta de protocolo referente ao Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico,
conforme anexo, a celebrar com o Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Pouca de
Aguiar Sul. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TREZE - Proposta nº 121/2018 – Agrupamento Vertical de Escolas de Vila
Pouca de Aguiar Sul/Escola de Pedras Salgadas - Programa de Generalização do
Fornecimento de Refeições Escolares - Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------• O fornecimento de refeições escolares dos alunos do 1.° ciclo do ensino básico é da
competência dos Municípios; ---------------------------------------------------------------------------• Os alunos do 1º ciclo do ensino básico a frequentar a escola do 1º ciclo do ensino básico
usufruem da refeição de almoço na Cantina da Escola de Pedras Salgadas, da gestão direta
do Ministério de Educação e Ciência; -----------------------------------------------------------------Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------------• É estabelecido um protocolo, onde o Município se compromete a comparticipar as refeições dos alunos que frequentam as escolas do 1° ciclo do ensino básico de Pedras Salgadas
assim como os alunos de todos os Jardim-de-Infância do Agrupamento Vertical de Escolas
de Vila Pouca de Aguiar; --------------------------------------------------------------------------------• A competência para aprovação do protocolo em apreço, pertence à Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------------------------------------------------• O Presidente da Câmara Municipal pode, todavia, nos termos da lei, praticar quaisquer
atos da competência da Câmara Municipal, sempre que o exijam circunstâncias excecionais
e urgentes, ficando, no entanto, tais atos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada
após a sua prática. -----------------------------------------------------------------------------------------• Os valores a comparticipar ao Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, por
cada refeição servida, serão os seguintes: -------------------------------------------------------------- Escalão A - 1,68€; ---------------------------------------------------------------------------------------- Escalão B - 0,95€; ---------------------------------------------------------------------------------------- Escalão C - 0,22€; ---------------------------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se anexa,
no sentido de ser aprovada da minuta de protocolo referente ao Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico da
Escola de Pedras Salgadas, assim como todas as refeições transportadas, conforme anexo, a
celebrar com o Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Pouca de Aguiar Sul. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/DESPORTO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CATORZE - Proposta nº 122/2018 – Grupo Desportivo de Chaves, Futebol SAD – Proposta de protocolo de cedência de Instalações – Apreciação e delibe-
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ração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Grupo Desportivo de Chaves - Futebol SAD, pretende a utilização das instalações do
Complexo Municipal para aí desenvolver complementarmente as suas atividades desportivas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O protocolo prevê a cedência de um espaço para a prática do futebol profissional, de forma esporádica e previamente comunicada, sem prejuízo de proporcionar o desenvolvimento da mesma ou outras modalidades à comunidade escolar e comunidade local; --------------Pelo exposto: ----------------------------------------------------------------------------------------------E considerando o enquadramento legal na alínea u) do nº1 do art.º 33° da Lei n°75/2013,
de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no
sentido de permitir a concretização da referida colaboração através da assinatura de Protocolo de Cedência de Instalações do Complexo Desportivo Municipal de Vila Pouca de
Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com as abstenções dos Senhores Vereadores, José Manuel Moreira Nunes Matias, Maria João Mendes da Santa Fernandes e Manuel Fernandes Chaves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUINZE - Proposta nº 123/2018 – Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo para a época 2018/2019 – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na criação de condições
da prática desportiva, como competência das autarquias na prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos das populações; ---------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar é um concelho com grande tradição no âmbito do
movimento associativo, assumindo um importante papel na promoção de um estilo de vida
saudável entre toda a comunidade local, proporcionando a prática de diversos desportos
e/ou modalidades, bem como o convívio e a sociabilização; -------------------------------------O apoio à atividade das coletividades desportivas no concelho de Vila Pouca de Aguiar, é
reconhecidamente um elemento importante para a dinâmica do desenvolvimento social e
desportivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo exposto e nos termos da alínea u) do n° 1 do artigo 33 da Lei n°75/2013, de 12 de
setembro, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no
sentido de ser aprovada a celebração do Protocolo de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo para fazer face às atividades para a época 2018/2019, os quais incluem as comparticipações financeiras descritas no quadro anexo. --------------------------------------------------------
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O Senhor Vereador, Luis Filipe do Nascimento Teixeira, não participou na discussão e
votação deste ponto, por fazer parte dos órgãos sociais do Sport Clube de Vila Pouca de
Aguiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada, com as abstenções dos Senhores Vereadores, José Manuel Moreira Nunes Matias, Maria João Mendes da Santa Fernandes e Manuel Fernandes Chaves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/PLANEAMENTO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZASSEIS - Proposta nº 125/2018 – Plano de Intervenção do Espaço
Rústico da Área de Exploração Consolidada de Recursos Geológicos de Telões –
Versão Final – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Em reunião de Câmara de 26 de junho de 2014, foi deliberado proceder à elaboração dos
planos de pormenor para as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) identificadas e delimitadas na Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Vila Pouca de Aguiar, aprovar os respetivos Termos de Referência e proceder à abertura do período
de participação, em conformidade com o artigo 74.° do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT); -------------------------------------------------------------------------O período de participação decorreu durante 30 dias úteis, entre 8 de maio e 19 de junho de
2015, conforme dispõe o artigo 77.° n.º 2 do RJIGT; ----------------------------------------------Nos termos do artigo 75.°C do RJIGT, a Câmara Municipal solicitou o acompanhamento
da elaboração dos planos de pormenor à CCDR-N; -----------------------------------------------Concluída a proposta de Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Área de Exploração
Consolidada de Recursos Geológicos de Telões, adiante abreviadamente designado por
Plano, que corresponde à UOPG 10, e o respetivo Relatório Ambiental, foi realizada conferência procedimental promovida pela CCDR-N em 9 de janeiro de 2018. Esta fase decorreu ao abrigo do estipulado no n.º 3 do artigo 86.° do RJIGT; -----------------------------------Em sede de conferência procedimental, a Direção Geral do Território (DGT) emitiu parecer desfavorável à proposta de Plano pelo que em 21 de fevereiro de 2018 e nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 87.° do RJIGT foi realizada uma reunião de concertação. Foram
introduzidas alterações à proposta de Plano tendo sido ultrapassadas as objeções do parecer pelo que a DGT emitiu parecer favorável; -------------------------------------------------------Por deliberação em reunião de Câmara Municipal de 22 de março de 2018 foi aprovado
submeter a proposta de Plano a discussão pública, por um período de 30 dias, que decorreu
de 4 de maio a 15 de junho de 2018; -------------------------------------------------------------------
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O RJIGT estabelece que findo o período de discussão pública, a Câmara Municipal pondera e divulga os resultados, e elabora a versão final dos Planos para aprovação;
A proposta de Plano não teve ponderação uma vez que não foram apresentadas pelos particulares reclamações, observações ou sugestões, constituindo a versão submetida a discussão pública a versão final do Plano para aprovação; ------------------------------------------------Assim, nos termos do artigo 90.° n.º 1 do RJIGT, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe Nascimento Teixeira, que se anexa, no sentido de se submeter o Plano de
Intervenção no Espaço Rústico da Área de Exploração Consolidada de Recursos Geológicos de Telões à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram dez horas e vinte e cinco minutos, da qual se lavrou a presente
ata, que foi aprovada em minuta e vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ E eu, Mónica Raquel de Matos Martins Calheiros, Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica, e Secretária da Câmara Municipal, a redigi e subscrevi.------------------------------

O Presidente: __________________________________.

O Secretário: __________________________________.

