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-------- Aos nove dias do mês de agosto 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 trinta e cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antes da ordem do dia o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu a necessidade de retificação da proposta n.º 95/2018, submetida à apreciação e deliberação da Câmara Municipal na reunião ordinária realizada em 12.07.2018. A mencionada proposta refere-se à abertura de concurso para recrutamento de “4 assistentes operacionais, cozinheiros”, devendo ser corrigida para: “4 assistentes operacionais, 1 cozinheiro e 3 ajudantes de cozinha”. A retificação foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da Reunião Ordinária de 26 de julho de 2018 – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador, Luís
Filipe do Nascimento Teixeira, por não ter estado presente na última reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/RECURSOS NATURAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Proposta nº 105/2018 – Iberdrola Generación, SAU – Financiamento para a constituição de equipas de intervenção permanente e aquisição de
equipamentos de suporte de meios materiais – Proposta de Protocolo - Apreciação

Livro______
Folha______
Pres.___________
Secr.___________

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR
CÂMARA MUNICIPAL
ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE AGOSTO DE 2018

e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------• Que a IBERDROLA foi a empresa adjudicatária no concurso público lançado pelo Governo Português para a atribuição de captação de água, para a produção de energia hidroelétrica e conceção, construção, exploração e conservação de obras públicas das respetivas
infraestruturas hidráulicas dos aproveitamentos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e
Daivões, e que no dia 30 de Junho de 2014, celebrou com o Estado Português o respetivo
contrato de Concessão. ----------------------------------------------------------------------------------• Que no âmbito da execução do supra referido projeto as Partes consideram fundamental
dispor de meios de socorro disponíveis, através da constituição de equipas de emergência e
socorro, denominadas Equipas de Intervenção Permanente (de ora em diante designadas
de "EIP"). --------------------------------------------------------------------------------------------------• Que no dia 4 de Maio de 2018 o Município celebrou um protocolo com a Autoridade
Nacional de Proteção Civil ("ANPC") e com a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila Pouca de Aguiar, ("AHB") com vista à constituição e funcionamento
de uma EIP, para, entre outros, dar uma resposta rápida às ocorrências que impliquem
intervenções de socorro às populações e de defesa dos seus bens, designadamente em caso
de incêndios, inundações, desabamentos ou outras ocorrências no âmbito da proteção civil.
• Que as Partes reconhecem a importância destes meios para garantir a segurança no âmbito dos trabalhos de execução do Sistema Electroprodutor do Tâmega ("SET"). --------------• Que a constituição das EIP é fundamental para garantir a segurança das obras do SET,
tendo a IBERDROLA proposto ao Município ser sua intenção contribuir para o financiamento dos custos assumidos por este no âmbito do protocolo celebrado com a ANPC e
AHB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------• Que é neste contexto que as Partes celebram o presente Protocolo, a coberto do qual são
fixados os termos e condições segundo os quais a IBERDROLA financiará o Município
com vista à constituição e funcionamento de uma EIS, bem como para a aquisição de
equipamentos de suporte, meios materiais e realização de ações de formação de reconhecida importância para o SET. -----------------------------------------------------------------------------Por tudo isso e nos termos do previsto na alínea t) do n.º 1 do artigo 33.°, da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara
Municipal, que se anexa, no sentido de ser autorizada a celebração com a IBERDROLA, de
um protocolo para garantir a comparticipação financeira do Município na constituição e
funcionamento de uma EIP, nos termos e condições da minuta em anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Proposta nº 106/2018 – Plano de Intervenção no Espaço Rústico
da Área de Exploração Consolidada de Recursos Geológicos de Pedras Salgadas –
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Proposta de abertura de período de discussão pública – 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), recentemente revisto pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14
de maio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O período de participação decorreu durante 30 dias úteis, entre 8 de maio e 19 de junho de
2015, conforme dispõe o n.º 2 do artigo 77.° do RJIGT. ------------------------------------------Nos termos do artigo 75.° C do RJIGT, a Câmara Municipal solicitou o acompanhamento
da elaboração dos planos de pormenor à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N). -------------------------------------------------------------------------Em reunião de Câmara de 14 de junho de 2018, foi deliberado proceder à prorrogação de
prazo de elaboração dos planos de pormenor, por um período igual ao previamente estabelecido (730 dias), com efeitos de 2 de maio de 2017 até 2 de maio de 2019, uma vez que o
procedimento de elaboração dos planos ainda não está concluído. ------------------------------Concluída a proposta de Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Área de Exploração
Consolidada de Recursos Geológicos de Pedras Salgadas, que corresponde à UOPG 11, e o
respetivo Relatório Ambiental, foi realizada conferência procedimental promovida pela
CCDR-N em 18 de junho de 2018. Esta fase decorreu ao abrigo do estipulado no n.º 3 do
artigo 86.° do RJIGT, tendo a proposta de Plano merecido parecer favorável condicionado
à introdução de correções e acertos. -------------------------------------------------------------------Assim, nos termos do disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 89.° do RJIGT, conjugado com o
n.º 6 e n.º 7 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe
Nascimento Teixeira, que se anexa, no sentido de ser deliberado proceder à abertura do
período de discussão pública da proposta de Plano de Intervenção no Espaço Rústico da
Área de Exploração Consolidada de Recursos Geológicos de Pedras Salgadas, durante um
período de 30 dias úteis, possibilitando aos interessados a apresentação de reclamações,
observações ou sugestões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO/APOIO ÀS FREGUESIAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Proposta nº 107/2018 – Centro Recreativo e Cultural de Bornes de Aguiar/Fábrica da Igreja Paroquial de Sabroso de Aguiar – Proposta de as-
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sunção de encargos com o fornecimento de energia elétrica pela EDP Universal
para a iluminação das festividades de Bornes de Aguiar e Sabroso de Aguiar –
Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realizam-se durante o mês de agosto as tradicionais festas populares e religiosas nas várias
localidades do nosso concelho; -------------------------------------------------------------------------A ornamentação e iluminação pelas principais artérias é primordial para a segurança e conforto da comunidade local, bem como, para todos os que a ela ocorrem para usufruir de
momentos de confraternização e convívio; ----------------------------------------------------------Considerando a realização da festa em honra do Sagrado Coração de Jesus, que irá decorrer
no período de 24 a 27 de agosto, em Bornes de Aguiar e a festa em honra de Nossa Senhora de Fátima em Sabroso de Aguiar e que irá decorrer no período de 9 a 15 de agosto; -----Pelo exposto e nos termos da alínea u) do n° 1 do artigo 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no
sentido de ser deliberada a atribuição (até 500,00 € por cada entidade), através da assunção
dos encargos com o fornecimento de energia elétrica pela E.D.P Universal, para a iluminação festiva das localidades a seguir designadas: ------------------------------------------------------Bornes de Aguiar - Centro Recreativo e Cultural de Bornes de Aguiar; -------------------------Sabroso de Aguiar - Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sabroso de Aguiar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Proposta nº 108/2018 – Junta de Freguesia de Soutelo de Aguiar
– Requalificação de muro de suporte no cemitério de Soutelo de Aguiar – Proposta
de protocolo de cooperação financeira e técnica – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que um muro de suporte no cemitério de Soutelo de Aguiar se encontra com
deficiências estruturais visíveis. -------------------------------------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia de Soutelo de Aguiar manifestou grande preocupação pela segurança das pessoas que se deslocam ao cemitério. -----------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia não tem disponibilidade financeira para suportar os
custos para realização dos trabalhos necessários. ----------------------------------------------------Considerando que é da competência da Junta de Freguesia de Soutelo de Aguiar a gestão e
manutenção do cemitério da freguesia, não podendo o Município intervir diretamente no
mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------É da vontade do Município de Vila Pouca de Aguiar em parceria com a Junta de Freguesia
de Soutelo de Aguiar promover a execução imediata da obra "Requalificação de muro de
suporte no Cemitério de Soutelo de Aguiar". --------------------------------------------------------Está prevista no protocolo celebrado com a Iberdrola Generación S.A. Unipersonal, para
financiamento das ações que integram o plano de ação para o desenvolvimento socioeco-
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nómico e cultural da Bacia do Tâmega para o ano de 2017, uma comparticipação financeira
para a execução desta obra. -----------------------------------------------------------------------------Nestes termos, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que
se anexa, no sentido de ser aprovada a celebração do protocolo em anexo, de acordo com a
alínea ccc) do n° 1 do artigo 33° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro e caso a mesma seja
aprovada, seja submetida à apreciação e deliberação do órgão deliberativo, nos termos do
disposto na alínea j) do n° 1 do artigo 25° da referida Lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CULTURA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Proposta nº 109/2018 – Associação Cultural e Recreativa de Rebordochão – Festival de Música “Pedras Sounds” – Proposta de comparticipação financeira – Apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Associação Cultural e Desportiva de Rebordochão vai no próximo dia 18 de Agosto
realizar na Vila Termal de Pedras Salgadas o Festival de Música “Pedras Sounds”; ----------Este evento tem como objetivo proporcionar aos jovens momentos de confraternização,
promover o incremento da atividade cultural e o acesso à fruição artística e musical; --------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, no sentido de ser
deliberada a atribuição o de um apoio financeiro no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros),
à Associação Cultural e Desportiva de Rebordochão para minimizar as despesas com evento referenciado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No final da ordem do dia o Senhor Vereador, Manuel Chaves, disse ter estado atendo às festividades da Vila e do Concelho considerando que o Concurso de Miss Capital do
Granito foi deveras artificial, parecendo-lhe uma cena de teatro. Por outro lado só havia
uma jovem do concelho a concorrer, tendo o Senhor Presidente da Câmara referido que
havia uma outra jovem emigrante com origens aguiarenses. Disse ainda que se tratava de
uma atividade com muito público e que era pouco onerosa para o Município. ----------------------- O mesmo Vereador manifestou preocupação relativamente ao recente encerramento da agência da Caixa Geral de Depósitos de nas Pedras Salgadas e que tal situação pudesse ser extensível à Escola da Localidade, atendendo à baixa taxa de natalidade. Disse ainda
que era necessário pensar o que fazer com aquelas instalações, tendo o Senhor Presidente
da Câmara declarado que nunca foi equacionado o encerramento do estabelecimento escolar. Quanto à baixa taxa de natalidade, em sua opinião só pode ser travada com criação de
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emprego e com a importação de casais jovens. Esta importação faz-se com a criação de
condições de vida diferenciadas. Mais referiu que atualmente no concelho há necessidade
de mão-de-obra no setor dos operários especializados. ---------------------------------------------------- Finalmente o Senhor Vereador, Manuel Chaves, aludiu que é necessário pensar no
futuro após Iberdrola, atendendo a que o “boom” de criação de emprego assenta atualmente na atividade desenvolvida por esta empresa, a qual irá inevitavelmente findar. Expôs
ainda que falta divulgação de medidas para apoiar os empresários, os quais, frequentemente, não têm conhecimento dos incentivos existentes, tendo o Senhor Presidente da Câmara
dito que a Câmara Municipal tem feito sessões de esclarecimento para divulgação de medidas para apoiar os empresários, as quais são publicitadas através dos meios de comunicação
social locais, bem como no sítio da Internet do Município. Declarou ainda que já efetuou
várias diligências no sentido da retoma do projeto de exploração mineira em Jales, o qual
considera com muitas potencialidades para criação de emprego e, consequentemente, fixação de população. Mais disse que, no que se reporta ao setor da Agricultura, se está a fazer
um esforço grande, mas muitos produtos locais se encontram em contraciclo na Economia,
como é o caso do leite. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram dez horas e vinte 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: __________________________________.

