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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 6 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 31 DE MARÇO DE 2020.

Aos trinta e um dias do mês de março 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. Ratificação à Alteração Orçamental Nº 2/2020 e Alteração às Grandes

Opções do Plano Nº 2/2020; -------------------------------------------------------------------

2. Atribuição de Apoio Financeiro à Santa Casa da Misericórdia do Fundão; -----
3. Autorização para Marcação de Vistoria pelo Regime Jurídico da Exploração

dos Estabelecimentos de Alojamento Local – Processo n.º 887630; Rb

Energias Sociedade Unipessoal, Lda; -------------------------------------------------------

4. Autorização para Marcação de Vistoria pelo Regime Jurídico da Exploração

dos Estabelecimentos de Alojamento Local – Processo n.º 890179; Nome:

Nelson Martins Diogo; ----------------------------------------------------------------------------

5. Proc. N.º MB - 03/2019: “Requalificação Urbana do Centro da Meimoa” – 1.ª

Prorrogação Graciosa do Prazo de Execução; --------------------------------------------

6. Aprovação dos Requisitos Técnicos do anteprojeto para a “Eficiência

Energética nas Piscinas Municipais Cobertas de Penamacor”; -----------------------

7. Proposta de Fixação de Limite de Presenças em Funerais – Cemitério

Municipal de Penamacor; -----------------------------------------------------------------------

8. Proposta de Redução de 50% nas Faturas da Água, Saneamento e

Resíduos dos Consumidores do Concelho de Penamacor e Deferimento da

data limite de pagamento por 60 dias; -------------------------------------------------------

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

Municipal António Luís Beites Soares, os Senhores Vereadores Manuel

Joaquim Ribeiro Robalo, Filipe André Leitão Ramos Batista, Sandra Maria Pires
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Vicente e Anabela Castilho Campos comigo Teresa Maria Bento Ribeiro,

Técnica Superior, a secretariar. ----------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião eram quinze 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 6 de

março 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

A Sr.ª Vereadora Anabela Campos destacou a abertura dos Planos de

Tempos Livres da Juventude. O período de execução do programa de

ocupação de tempos livres de longa duração decorrerá entre 1 de junho a 30

de novembro e o de curta duração entre 15 de junho a 13 de setembro. As

candidaturas serão articuladas entre o Município e as Juntas de Freguesia e

estarão dependentes da evolução da pandemia. -----------------------------------------

Em seguida, deu conhecimento da alteração da data do evento “The Best

Weekend” associando-se à comemoração do Dia Municipal do Associativismo.

O Sr. Vereador Filipe Batista iniciou a intervenção cumprimentando todos os

elementos do executivo e dando uma saudação aos trabalhadores do Concelho

que asseguram funções essenciais em tempos de pandemia do COVID19, que

por força das tarefas que desempenham se mantêm nos seus postos de

trabalho em tempos difíceis, de dúvida e de inquietação. Saudou também todos
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os funcionários da autarquia que nesta crise mantêm o aparelho municipal em

funcionamento por forma a servir o interesse público. ----------------------------------

O Senhor Vereador enalteceu também a cordialidade existente nas várias

reuniões informais do executivo que foram realizadas nas últimas semanas,

onde se discutiram medidas e estratégias para acautelar a saúde e segurança

de todos os munícipes, com o propósito de conter a pandemia. Salientou que

só com cordialidade, responsabilidade e espírito de missão era possível

ultrapassar os efeitos provocados pelo COVID19. ---------------------------------------

O Sr. Presidente António Soares agradeceu as intervenções dos senhores

vereadores. Salientou o trabalho profícuo que se tem estabelecido no executivo,

mantendo total preocupação com a evolução da pandemia, atentos à sua

evolução e às necessidades do concelho, tomando todas as medidas

necessárias. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

1 – RATIFICAÇÃO À ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL Nº 2/2020 E ALTERAÇÃO
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Nº 2/2020. ----------------------------------------

Foi presente à reunião de câmara despacho do Senhor Presidente da Câmara,

de 31 de março de 2020, que se anexa à presente ata e dela passa a fazer

parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------------

No referido despacho o Senhor Presidente, usando as competências previstas

no nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, autorizou os

Serviços de Contabilidade e Finanças a efetuarem a respetiva alteração. --------

Submetida a ratificação foi aprovada por unanimidade. --------------------------------
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2 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DO FUNDÃO. ---------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“É atribuição dos municípios a promoção e salvaguarda dos interesses próprios

das respetivas populações, designadamente em matéria de educação e

ocupação de tempos livres, consagrada no artigo 23º da Lei nº 75/2013, de 12

de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------

É interesse do executivo garantir às crianças e jovens do concelho uma oferta

educativa alargada, que inclua o ensino da música. A Academia de Música e

Dança do Fundão tem desempenhado um importante papel neste contexto,

através da dinamização do Polo de Música de Penamacor. ---------------------------

Assim, nos termos da competência prevista na alínea u) do nº 1 do artigo 33º

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, proponho: ----------------------------------------

Que na sequência do protocolo aprovado na reunião de câmara de 07/05/2014

entre o Município de Penamacor e a Santa Casa da Misericórdia do Fundão,

seja deliberado atribuir um subsídio no montante de € 6.294,44 (Seis mil e

duzentos e noventa e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos) como prevê a

alínea c) do nº 1 da cláusula 4ª do referido protocolo. ----------------------------------

Existe cabimento orçamental para a despesa, conforme documento em anexo,

e o respetivo pagamento será feito após emissão de número de compromisso

válido e sequencial emitido em conformidade com a LCPA”. --------------------------

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. ----------------------------------

3 – AUTORIZAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE VISTORIA PELO REGIME
JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE
ALOJAMENTO LOCAL – PROCESSO N.º 887630; RB ENERGIAS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. ----------------------------------------------------------
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Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Compete à Câmara Municipal nos termos do artigo 8.º do Regime Jurídico da

Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local, publicado a coberto do

Decreto – Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 62/2018, de

22 de agosto, autorizar a marcação de vistoria, no prazo de 30 dias após a

apresentação da mera comunicação prévia, para verificação do cumprimento

dos requisitos estabelecidos na referida legislação. -------------------------------------

Assim, considerando o teor dos documentos anexos à presente propostas, que

dela fazem parte, nomeadamente: -----------------------------------------------------------

Notificação resultante da utilização dos serviços no Balcão do Empreendedor.

PROPONHO QUE SEJA DELIBERADO: ---------------------------------------------------

Autorização para notificar a requerente para a realização de vistoria conforme

prevista no artigo 8.º do Regime Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos

de Alojamento Local, publicado a coberto do Decreto – Lei n.º 128/2014, de 29

de agosto, alterado pela Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto; ----------------------------

A aprovação em minuta, da presente decisão, nos termos dos nºs. 3 e 4 do

artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na versão atual”. -----------------

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------

4 – AUTORIZAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE VISTORIA PELO REGIME
JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE
ALOJAMENTO LOCAL – PROCESSO N.º 890179; NOME: NELSON
MARTINS DIOGO. --------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Compete à Câmara Municipal nos termos do artigo 8.º do Regime Jurídico da

Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local, publicado a coberto do

Decreto – Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 62/2018, de

22 de agosto, autorizar a marcação de vistoria, no prazo de 30 dias após a
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apresentação da mera comunicação prévia, para verificação do cumprimento

dos requisitos estabelecidos na referida legislação. -------------------------------------

Assim, considerando o teor dos documentos anexos à presente propostas, que

dela fazem parte, nomeadamente: -----------------------------------------------------------

Notificação resultante da utilização dos serviços no Balcão do Empreendedor.

PROPONHO QUE SEJA DELIBERADO: ---------------------------------------------------

Autorização para notificar a requerente para a realização de vistoria conforme

prevista no artigo 8.º do Regime Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos

de Alojamento Local, publicado a coberto do Decreto – Lei n.º 128/2014, de 29

de agosto, alterado pela Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto; ----------------------------

A aprovação em minuta, da presente decisão, nos termos dos nºs. 3 e 4 do

artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na versão atual”. -----------------

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------

5 – PROC. N.º MB – 03/2019: “REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO
DE MEIMOA” – 1.º PRORROGAÇÃO GRACIOSA DO PRAZO DE
EXECUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Sendo a Câmara Municipal o órgão competente para decidir assuntos

relacionados com esta empreitada e considerando -se o teor dos documentos

anexos à presente propostas, que dela fazem parte, nomeadamente: carta

apresentada pela firma António Lourenço, Lda., de 17/mar./2020 e informação

técnica (Processo 364/2020 EXT), de 18/mar./2020. ------------------------------------

PROPONHO QUE SEJA DELIBERADO: ---------------------------------------------------

A concessão da prorrogação graciosa do prazo (sem direito a revisão de

preços), por 90 dias seguidos, incluindo sábados, domingos e feriados, para

execução da empreitada em epígrafe, até ao dia 6 de julho de 2020, solicitada

pela firma António Lourenço, Lda.; -----------------------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

Autorização para notificar o adjudicatário da prorrogação graciosa do prazo

concedida; -------------------------------------------------------------------------------------------

A aprovação em minuta, da presente decisão, nos termos dos nºs. 3 e 4 do

artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual”. ---------------

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------

6 – APROVAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS DO ANTEPROJETO PARA
A “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS DE
PENAMACOR”.

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Na sequência de pedido de esclarecimentos relativo ao projeto CENTRO-06-

1203-FEDER-000019 que compreende a candidatura de “Eficiência Energética

nas Piscinas Municipais cobertas de Penamacor”, proponho à Câmara

Municipal a aprovação dos respetivos requisitos técnicos, que importam em

234.885,79€. ----------------------------------------------------------------------------------------

Após aprovação da candidatura serão submetidos à aprovação da Câmara

Municipal o Caderno de Encargos e Programa de Procedimento com pedido de

autorização para realização do concurso público da empreitada. --------------------

Anexa-se documento “Requisitos Técnicos”. ----------------------------------------------

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. ----------------------------------

7 – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE PRESENÇAS EM FUNERAIS –
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENAMACOR. ---------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a aplicação do

estado de emergência declarado pelo Decreto do Senhor Presidente da



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação de

uma situação de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19

enquanto pandemia internacional, no sentido de adotar um conjunto de

medidas com o intuito de conter a transmissão do vírus e conter a expansão da

pandemia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Tendo esta situação um conjunto de consequências diretas no funcionamento

das Autarquias Locais, o Decreto prevê, no n.º 2 do seu artigo 17.º, a

possibilidade da realização de funerais estar condicionada à adoção de

medidas organizacionais que garantam a inexistência de aglomerados de

pessoas e o controlo das distâncias de segurança, designadamente a fixação

de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local que

exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério. -----------------------------------

Assim, propõe-se o limite máximo de 10 (dez) pessoas na realização de

funerais no Cemitério Municipal de Penamacor e garantindo sempre o

distanciamento social de 2 (dois) metros da diretiva da Direção Geral de

Saúde”. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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. ----------------------------------

8 – PROPOSTA DE REDUÇÃO DE 50% NAS FATURAS DA ÁGUA,
SANEAMENTO E REDÍDUOS DOS CONSUMIDORES DO CONCELHO DE
PENAMACOR E DEFERIMENTO DA DATA LIMITE DE PAGAMENTO POR 60
DIAS. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a aplicação do

estado de emergência declarado pelo Decreto do Senhor Presidente da

República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação de

uma situação de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19

enquanto pandemia internacional, no sentido de adotar um conjunto de
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medidas com o intuito de conter a transmissão do vírus e conter a expansão da

pandemia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Na sequência do surto do Coronavírus (COVID-19), o Município de Penamacor

tem vindo a adotar um conjunto de medidas conducentes à prevenção e

contenção da propagação epidémica, desencadeando um conjunto de medidas

e ações dirigidas à proteção dos cidadãos e à proteção social das pessoas

mais vulneráveis e carenciadas. --------------------------------------------------------------

Neste sentido, propõe-se a redução de 50% no valor das tarifas fixas e

variáveis em vigor nas faturas da água, saneamento e resíduos dos

consumidores do Concelho de Penamacor e deferimento da data limite de

pagamento por 60 dias a aplicar às faturas a emitir em abril, maio e junho de

2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Com esta medida, o Município de Penamacor pretende diminuir o impacto e as

dificuldades financeiras decorrentes do abrandamento da atividade económica

no concelho e no país, quer para os munícipes, quer para as empresas

sediadas. Pretende também incentivar os munícipes a adotar, com maior

frequência, os cuidados de higiene pessoal, que se revelam essenciais no

combate ao COVID-19”. -------------------------------------------------------------------------

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. ----------------------------------

9 – 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 2.662.259,83 euros e

uma despesa também acumulada de 1.725.343,26 euros e depois de

rubricados ficam arquivados em anexo à presente ata. ---------------------------------
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E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara

declarou encerrada a reunião eram dezasseis 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


