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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 4 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniu

ordinariamente a Câmara Municipal de Penamacor, presidida pelo Senhor

Presidente da Câmara, António Luís Beites Soares, com a seguinte ordem de

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------

1. Redução de taxas requerida por Armindo Rodrigues Borges dos Reis; ---------
2. Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal 2020; ------------------------------------
3. Proposta para Autorização Prévia do Investimento do Teatro Clube de

Penamacor a financiar pelo IFRRU 2020; --------------------------------------------------

4. Finanças Municipais. --------------------------------------------------------------------------
Estiveram ainda presentes, para além do Senhor Presidente da Câmara

Municipal António Luís Beites Soares, os Senhores Vereadores Filipe André

Leitão Ramos Batista, Sandra Maria Pires Vicente e Anabela Castilho Campos

comigo Teresa Maria Bento Ribeiro, Técnica Superior, a secretariar. ---------------

O senhor vice-presidente Manuel Joaquim Ribeiro Robalo não compareceu à

reunião por motivos pessoais, considerando-se a falta justificada. ------------------

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião eram dez horas e de imediato

deu início ao período de Antes da Ordem do Dia: ----------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------

Foi presente ao Executivo a ata da última reunião ordinária realizada em 7 de

fevereiro do ano de dois mil e vinte, cuja fotocópia foi antecipadamente

distribuída a todos os membros do executivo. ---------------------------------------------

Posta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade dos presentes na

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores que

dela quisessem usar: -----------------------------------------------------------------------------

A Sr.ª Vereadora Sandra Vicente destacou na edição do Boletim Municipal a

Feita Intercultural, que terá lugar a 24 de maio, congratulando-se ser já a sua

quarta edição. Disse ser uma parceria entre o município de Penamacor e as

associações “The Hub” e “Lagartu Verdi”. Realçou a motivação cultural,

artística, musical e gastronómica que envolve o evento. -------------------------------

O Sr. Vereador Filipe Batista iniciou a intervenção alertando que, ao abrigo do
artigo 39.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, é à Câmara Municipal que

compete proceder à marcação e justificação de faltas dos seus membros e não

ao Presidente de Câmara. ----------------------------------------------------------------------

Em relação à atribuição de apoios às freguesias, o Senhor Vereador disse ter

verificado que em anos anteriores essa atribuição ocorria sempre no mês de

janeiro e que na proposta era manifestada urgência na atribuição dos apoios

para fazer face a despesas correntes. O Senhor Vereador questionou o porquê

de ainda não ter ido a reunião do executivo proposta para a atribuição dos

apoios às freguesias para o ano de 2020. Alertou que a competência para

deliberar sobre forma de apoio às freguesias é da Assembleia Municipal,

mediante proposta da Câmara Municipal, e que aquela era a última reunião do

executivo antes da próxima Assembleia Municipal de fevereiro. ---------------------

Seguidamente abordou o assunto da cogestão da Reserva Natural da Serra da

Malcata, referindo que recebeu cópia de um ofício que foi remetido ao Senhor

Presidente por parte de uma organização privada sem fins lucrativos, onde

essa entidade solicitava a integração na comissão de cogestão da Reserva

Natural da Serra da Malcata, tendo em conta o novo Decreto-Lei n.º 116/2019

de 21 de agosto que define um modelo de cogestão para áreas protegidas. O

Senhor Vereador questionou o ponto de situação desse assunto,

nomeadamente se já existia alguma comissão de cogestão da Reserva Natural

da Serra da Malcata e quem a integrava. ---------------------------------------------------
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Disse que desde dezasseis de julho de dois mil e catorze que o Senhor

Presidente manifesta a intenção da criação de uma incubadora de base

rural/hortícola e que informou que o Município estava a trabalhar em parceria

com a Escola Agrária no aproveitamento agrícola do regadio em toda a zona

norte do Concelho, projeto esse que iria dar os seus frutos com variedade de

produtos hortícolas de excelente qualidade no ano de dois mil e dezasseis. O

Senhor Vereador disser ter lido na ata da sessão da Assembleia Municipal de

vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezasseis que o Deputado Francisco

Abreu disse concordar inteiramente com as declarações feitas pelo Senhor

Presidente da Câmara a um órgão da comunicação regional sobre as

chamadas fileiras hortícolas e que o Deputado referiu que para além da

produção, Penamacor necessitava igualmente de linhas de escoamento para

os mercados, tendo solicitado esclarecimentos mais concretos sobre o assunto.

O Senhor Presidente, nessa Assembleia Municipal, na resposta ao Deputado

disse que era um trabalho que estava a ser realizado com a Associação de

Regantes da Cova da Beira e com a Escola Agrária do Instituto Politécnico de

Castelo Branco. O Senhor Vereador disse que decorridos cerca de seis anos

era altura de questionar o Senhor Presidente sobre o ponto de situação da

criação da incubadora de base rural/ hortícola no Concelho de Penamacor.

Questionou ainda qual ou quais os contributos obtidos das parcerias

estabelecidas e se essas parcerias ainda se mantinham em vigor. -----------------

-

Seguidamente questionou a Senhora Vereadora Anabela Campos, que tem o

Pelouro da Juventude, se o Conselho Municipal de Juventude de Penamacor

estava constituído e em funcionamento tendo em conta que o regulamento

desse órgão foi aprovado em reunião de executivo de vinte e um de abril de

dois mil e dezassete e no órgão deliberativo em vinte e oito de abril de dois mil

e dezassete. O Senhor Vereador disse ser importante a participação dos jovens

na definição de políticas de juventude no Concelho. ------------------------------------

Por último questionou a Senhora Vereadora Sandra Vicente, que tem o Pelouro

do Associativismo, sobre o ponto de situação da criação do Regulamento de
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Apoio ao Associativismo depois de ter sido incluído na ordem de trabalhos da

reunião do executivo de quatro de outubro de dois mil e dezanove, e nessa

reunião, na qual o Vereador não participou, ter sido retirado sem qualquer

justificação. ----------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente António Soares agradeceu as intervenções dos senhores

vereadores. Relativamente à questão colocada pelo senhor vereador Filipe

Batista do apoio às freguesias, disse que será alvo de deliberação em

Assembleia Municipal. Deu conhecimento que tem reunido com os senhores

presidentes de junta, apresentando um reforço considerável no apoio a atribuir,

já refletido no orçamento do município para o ano de 2020. Disse que estão a

ser ultimados os critérios sobre os quais irão assentar os acordos de execução

a firmar com as juntas de freguesia no mês de abril. ------------------------------------

Relativamente à cogestão da Reserva Natural da Serra da Malcata, informou

estar a trabalhar com o município do Sabugal, reuniu com a secretaria de

estado do Ordenamento do Território onde há toda a recetividade para este

processo, encontrando-se na fase de seleção de entidades que irão incorporar

o processo de cogestão. ------------------------------------------------------------------------

Sobre a Incubadora de Base Rural considerou ser um projeto importante se

todas as perspetivas de investimento se realizassem, mas por diversas

vicissitudes do investidor o processo ainda não avançou. Referiu que houve

trabalho e que foi executado, estabelecido um protocolo com a Escola Superior

Agrária, a Associação de Regantes e um conjunto de agricultores. -----------------

A Sr.ª Vereadora Sandra Vicente informou ter enviado um mail na noite

anterior a todo o executivo com a proposta e formulários do regulamento,

aguardando a tramitação legal. ----------------------------------------------------------------

A Sr.ª Vereadora Anabela Campos confirmou a aprovação do regulamento,

mas disse que o mesmo não foi publicitado em diário da república, existindo



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

algumas dúvidas sobre a necessidade da sua publicação. Informou que

somente a Associação de Escoteiros se encontra inscrita no RNAJ – Registo

Nacional do Associativismo Jovem. Presentemente, as Associações “Os

Xendros” e a AJP – Associação de Jovens de Penamacor encontram-se a tratar

da respetiva inscrição. Concluído esse processo ficarão três associações

inscritas para constituição do Conselho Municipal da Juventude. --------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------

1 – REDUÇÃO DE TAXAS REQUERIDA POR ARMINDO RODRIGUES
BORGES DOS REIS. ----------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------

“No âmbito do processo de obras de alteração e ampliação de moradia

(processo nº 15/2019), vem o requerente Armindo Rodrigues Borges dos Reis

solicitar a redução de taxas no referido processo de obras. ---------------------------

O requerente prova ter domicílio fiscal neste concelho de Penamacor, Largo da

Igreja, nº 6, freguesia de Aranhas, pelo que, ao abrigo do nº 7 do art.º 96º do

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (Regulamento 485/2010),

pode ser concedida redução de taxas até ao máximo de 50%. -----------------------

A competência para a apreciação do requerimento e dos documentos que

possam instruí-lo está atribuída à Câmara Municipal pelo nº 6 do artigo 96º do

em apreço, a quem cabe decidir sobre a atribuição de redução no pagamento

das taxas devidas e a respetiva percentagem até ao limite de 50%. ----------------

Nestes termos, propõe-se que seja deliberado, no uso da competência prevista

no nº 6 do artigo 96º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação,

conceder ao requerente Armindo Rodrigues Borges dos Reis a redução de 50%

no valor das taxas devidas por todo o processo de obras de alteração e

ampliação de moradia, processo nº 15/2019, conforme o respetivo projeto

apresentado na Divisão de Obras deste Município”. -------------------------------------
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A proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta, nos termos dos nºs. 3 e

4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------

2 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2020. ----------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------

“Considerando a aprovação do mapa de pessoal para 2020 na sessão de 27 de

dezembro de 2019 da Assembleia Municipal, no seguimento de proposta da

Câmara Municipal de 30 de outubro e em conformidade com as disposições

conjugadas da alínea o) do nº 1 do artigo 25º com a alínea ccc) do nº 1 do

artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;

Proponho à Câmara Municipal que, nos termos da competência que lhe está

atribuída pela alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de

setembro, delibere aprovar um novo Mapa e apresentar à Assembleia

Municipal, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de

12 de setembro, conjugada com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3

de setembro, proposta para alteração ao mapa de pessoal em conformidade

com o documento que se anexa e faz parte da presente proposta”. ----------------

A proposta foi aprovada por maioria, com a abstenção do senhor vereador

Filipe Batista, disse congratular-se com o facto de neste novo mapa de pessoal

ter sido corrigida a irregularidade que o levou a votar contra a proposta do

mapa de pessoal para 2020 na reunião ordinária n.º 20 de trinta de outubro de

dois mil e dezanove, que se prendia com o disposto no n.º 5 do artigo 88.º da

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei 35/2014), no entanto iria

abster-se na votação uma vez que com este novo mapa de pessoal para 2020

ainda não era acompanhada proposta para fixar o estatuto remuneratório do

coordenador municipal de proteção civil, nem proposta de regulamento para as

chefias intermédias de 3º e 4º grau para o cumprimento do disposto no n.º 4.º,

n.º 3 da Lei 49/2012 de 29/08. -----------------------------------------------------------------
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A proposta foi aprovada em minuta, nos termos dos nºs. 3 e 4 do artigo 57º da

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------

3 – PROPOSTA PARA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO INVESTIMENTO DO
TEATRO CLUBE DE PENAMACOR A FINANCIAR PELO IFRRU 2020. ---------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------

“Na sequência das intervenções da última sessão da Assembleia Municipal,

realizada em 27 de dezembro de 2019, procedeu-se a contacto com o Tribunal

de Contas com vista a aferir, em definitivo, qual o enquadramento jurídico

previsto no n.º 2 do artigo 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ---------------

Perante as dúvidas suscitadas importaria esclarecer se a autorização prévia

prevista no n.º 2 do artigo 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro é atribuída

ao financiamento do investimento ou à realização do próprio investimento. ------

A consulta não permitiu retirar conclusões objetivas e definitivas, por quanto

poderíamos estar perante o financiamento de um investimento já em curso

para o qual estaria a ser exigida uma autorização prévia para a sua realização,

o que mais não seria que um contrassenso. -----------------------------------------------

Acresce, que o investimento em causa foi amplamente discutido nos órgãos

municipais, uma vez que: -----------------------------------------------------------------------

Na fase de instrução do procedimento de empreitada para visto prévio do

Tribunal de Contas foi submetida uma revisão orçamental à Assembleia

Municipal, tendo sido aprovada. ---------------------------------------------------------------

Aquando do pedido de autorização da contratação do empréstimo, em

29/04/2019, foi concedida autorização prévia para o financiamento do

investimento, tendo esta deliberação sido clarificada na última sessão da

Assembleia Municipal, realizada em 27 de dezembro. ----------------------------------

Considerando a importância estratégica que a concretização da Reabilitação

do Teatro Clube de Penamacor tem para o desenvolvimento do concelho, bem

como o facto do financiamento comunitário se encontrar condicionado pela
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aprovação do empréstimo no âmbito da linha IFRRU e por forma a garantir,

inequivocamente, que todas as interpretações jurídicas às disposições

previstas no n.º 2 do artigo 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro se

encontram acauteladas: -------------------------------------------------------------------------

Proponho que a Câmara Municipal de Penamacor delibere, no uso das

competências previstas na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal para efeitos de

apreciação e deliberação: -----------------------------------------------------------------------

Autorização prévia para a realização do investimento denominado “Reabilitação

do Teatro Clube de Penamacor”, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 51º

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, cujos respetivos valores e financiamento

são os seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------

- Custo Total do Investimento – 2.108.074,52€; -------------------------------------------

- Financiamento Comunitário CENTRO 2020 – 437.798,36€; -------------------------

- Financiamento através do Empréstimo IFRRU – 1.614.388,91€. -----------------

Mais proponho que esta deliberação da Câmara Municipal, seja aprovada em

minuta, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do art.º 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro, para ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal”. -----------

- O senhor vereador Filipe Batista, disse que finalmente foi reconhecida a

necessidade de se autorizar previamente a realização do investimento, nos

termos do disposto no n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro,

no entanto questionou o Senhor Presidente como poderia ser dada autorização

prévia ao investimento depois de ter sido adjudicada a obra no ano de dois mil

e dezanove. Perguntou ao Senhor Presidente se detinha pareceres jurídicos

para acautelar essa situação e caso a resposta fosse negativa que o sentido de

voto iria ser o da abstenção.----------------------------------------------------- O senhor

presidente recordou a importância da Reabilitação do Teatro Clube de

Penamacor para o desenvolvimento do concelho, o facto do financiamento

comunitário se encontrar condicionado pela aprovação do empréstimo no

âmbito da linha IFRRU. --------------------------------------------------------------------------

A proposta foi aprovada por maioria, com a abstenção do senhor vereador
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Filipe Batista. ---------------------------------------------------------------------------------------

A proposta foi aprovada em minuta, nos termos dos nºs. 3 e 4 do artigo 57º da

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------

4 – FINANÇAS MUNICIPAIS. -----------------------------------------------------------------

Foi presente o original Resumo Diário da Tesouraria, assinado e rubricado, que

foi arquivado à presente ata. Foram também apresentados para análise os

mapas atuais do orçamento da receita acumulada de 552.874,86 euros e uma

despesa também acumulada de 3.578.618,62 euros e depois de rubricados

ficam arquivados em anexo à presente ata. -----------------------------------------------

-

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ---------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao público, dela tendo usado o

senhor Manuel Lopes Marcelo. Saudou os presentes e disse que como

munícipe ligado há décadas à vida cultural do concelho reafirma a expetativa e

a vontade de ver recuperado o teatro clube, não fique qualquer dúvida. No

entanto, empola-se uma intervenção clarificadora. Disse ter acompanhado e

estudado o processo e após leitura do n.º 1 e 2 do artigo 51º da Lei n.º 73/2013,

de 3 de setembro, conclui que para ultrapassar os 10% das despesas de

investimento previstas no orçamento do município, seria suficiente um

investimento de 600, 700 mil euros. Ao ultrapassar os 10%,

independentemente da sua inclusão no plano plurianual de atividades, terá que

ser submetido a discussão e autorização prévia da assembleia municipal.

Recordou que o senhor presidente há um ano, depois de ter definido livremente

um ato de gestão, cometeu um erro grosseiro, que não ultrapassaria os 10%. A

lei não foi cumprida. Em setembro, o tribunal de contas veio solicitar a correção.
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Realçou que todo o atraso se deve ao não cumprimento do estipulado na lei. ---

--------------------------------------------------------------------------------

Em seguida, usou da palavra o senhor Manuel Augusto, começou por dizer ser

do conhecimento público que a câmara de Penamacor executou uma conduta

de água com início no concelho de Penamacor com prolongamento até ao

concelho de Idanha. Perguntou ao senhor presidente se existe deliberação

camarária, se existe protocolo para a autarquia de Penamacor poder cobrar

água num concelho vizinho. Em seguida, referiu-se à atribuição de subsídios

aos Bombeiros de Penamacor, em virtude de em outras ocasiões não serem

atribuídos subsídios a associações que não tivessem plano de atividades e

orçamento para o ano em referência. Questionou o senhor presidente o porquê

de não ter a mesma conduta com a Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários de Penamacor. ---------------------------------------------------------------------

O senhor presidente agradeceu as intervenções e relativamente à intervenção

do senhor Manuel Augusto, no respeitante à conduta de água deduziu estar a

referir-se à conduta na freguesia de Bemposta. Informou que foi articulada com

a devida autorização do município de Idanha-a-Nova. Relativamente à

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor, disse que a

questão deve ser tratada no sítio certo. Referiu estar de corpo e alma com a

instituição que a todos presta apoio e socorro e crê ser um dever de todos zelar

pelo interesse da associação. ------------------------------------------------------------------

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara

declarou encerrada a reunião eram onze horas, e dela se lavra a presente ata

que depois de lida, julgada conforme e aprovada, vai ser assinada. E eu,

____________, Técnica Superior, a redigi e subscrevi. ---------------------------------

A Técnica Superior O Presidente da Câmara

_________________ ______________________
Teresa Bento Ribeiro António Luís Beites Soares
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