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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 10 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 22 DE MAIO DE 2020.

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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. Inventário e Avaliação do Património; ----------------------------------------------------
2. Relatório de Gestão e Contas de Gerência de 2019; --------------------------------
3. Atribuição de Loja no Mercado Municipal; -----------------------------------------------
4. Consolidação Definitiva de Mobilidade Intercarreiras da Categoria de

Assistente Operacional para Assistente Técnico; ----------------------------------------

5. Proc. N.º MB - 18/2019: “Requalificação Urbana do Centro de Aldeia do

Bispo” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da Empreitada de Obras

Públicas; ---------------------------------------------------------------------------------------------

6. Proposta de Apoio Financeiro às IPSS do Concelho no âmbito da Pandemia

COVID-19; ------------------------------------------------------------------------------------------

7. Proposta de Designação de júri – Recrutamento Cargos Direção Intermédia

de 2.º grau – Chefe de Divisão de Obras e Chefe de Divisão Administrativa e

Financeira; ------------------------------------------------------------------------------------------

8. Pagamento antecipado de duodécimos à Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários de Penamacor no âmbito da Pandemia COVID 19; -------

9. Apoio Financeiro às Freguesias no âmbito da Pandemia COVID 19; ------------

10. 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

Vicente e Anabela Castilho Campos comigo Teresa Maria Bento Ribeiro,

Técnica Superior, a secretariar. ----------------------------------------------------------------
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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 8 de

maio do ano de 2020 e a ata da reunião extraordinária realizada em 12 de maio

de 2020, cujas fotocópias foram antecipadamente distribuídas a todos os

membros do executivo. --------------------------------------------------------------------------

Postas a votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade. ------------------

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

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

A Sr.ª Vereadora Sandra Vicente referiu que tem saído vária legislação no

âmbito da pandemia COVID-19. Destacou o n.º 3 do artigo n.º 4 da Lei n.º

6/2020, de 10 de abril: “Os atos praticados ao abrigo do n.º 1 devem ser

comunicados aos membros do órgão executivo e ao presidente do órgão

deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas sobre a sua prática”.

Disse que o senhor presidente deveria comunicar aos elementos do executivo

sobre a distribuição de cabazes, interpretando que essa distribuição está a ser

feita com carater eleitoralista. ------------------------------------------------------------------

O Sr. Vereador Filipe Batista iniciou a intervenção solicitando a introdução de

dois pontos na ordem de trabalhos: Pagamento antecipado de duodécimos à

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor no âmbito

da Pandemia COVID 19 e Apoio Financeiro às Freguesias no âmbito da

Pandemia COVID 19. Posto a votação, foi aprovado por unanimidade o ponto 8

e por maioria o ponto 9. -------------------------------------------------------------------------
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Prosseguiu a sua intervenção referindo que a Resolução do Conselho de

Ministros n.º 38/2020 prorrogou a declaração da situação de calamidade, no

âmbito da pandemia COVID 19, até ao dia trinta e um de maio, e que nesse

diploma podíamos ler que os parques de campismo e caravanismo e as áreas

de serviço podiam reabrir desde que assegurassem que a capacidade máxima

de acampamento fosse de dois terços da área legalmente fixada. Questionou o

Senhor Presidente se havia intenção de abrir o Parque de Campismo do

Freixial, tendo em conta que a instalação é explorada pela Câmara Municipal

de Penamacor, e qual a data prevista para a abertura. Perguntou também se

havia alguma perspetiva que a piscina do Parque de Campismo de Penamacor

e as piscinas descobertas de Penamacor pudessem vir a funcionar este verão

tendo em conta o contexto de pandemia. ---------------------------------------------------

Sobre a cessão de exploração do bar/restaurante do Parque de Campismo do

Freixial, e tendo em conta que o contrato dessa cessão iria terminar no dia um

de junho deste ano, o Senhor Vereador questionou se não deveria estar já em

curso procedimento concursal com vista à cessão de exploração do espaço.

Disse também ter tomado conhecimento que o contrato de cessão de

exploração da cafetaria/geladaria no Jardim da República de Penamacor teve

termo no dia quinze de novembro de dois mil e dezassete, e por esse motivo

questionou o Senhor Presidente porque ainda não tinha sido realizado novo

procedimento concursal para regularizar a situação dessa cessão de

exploração. Disse que não obsta a que o atual arrendatário se mantenha no

espaço, até porque presta um serviço de qualidade, mas questionou com que

fundamento são atualmente recebidas mensalmente as rendas dessa cessão

pelos serviços da autarquia, uma vez que o contrato terminou há mais de dois

anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, referiu-se à praia interior da Zona Balnear do Meimão e às praias

fluviais de Meimoa e Benquerença questionando qual a intenção da autarquia

para o funcionamento dessas zonas balneares neste verão, neste contexto de

pandemia, alertando que a Câmara Municipal de Penamacor aceitou a

transferência de competências no domínio da gestão das praias marítimas,
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fluviais e lacustres e que no domínio da gestão das praias, a autarquia tinha

concretamente transferidas a assistência a banhistas, além de outras como

fiscalizar, instaurar, instruir e decidir sobre processos contraordenacionais.

Disse também que no âmbito desta pandemia, as orientações das entidades

competentes vão no sentido de que as praias deverão ter uma equipa de

informação e segurança para facilitar a avaliação das medidas relativas à

COVID19, em estreita articulação com concessionários.-------------------------------

-

O senhor vereador terminou a sua intervenção propondo que fosse elaborado

para a próxima reunião do executivo um voto de louvor a todos quanto têm

garantido o funcionamento de serviços e atividades essenciais para a

população do Concelho na luta contra a atual situação pandémica.-----------------

O Sr. Presidente António Soares agradeceu as intervenções. Referindo-se à

intervenção da senhora vereadora Sandra Vicente disse que todos os

processos foram tratados com o máximo profissionalismo, empenho e

dedicação das trabalhadoras do Gabinete de Ação Social e Educação do

Município e serão sempre sinalizados e tratados no gabinete. Informou que

considerando o acréscimo de dificuldades e constrangimentos causados pela

pandemia, está a ser produzido no gabinete um comunicado que pretende

alargar apoios a munícipes ou agregados familiares em situação de maior

vulnerabilidade social e cujos rendimentos mensais, comprovadamente,

tenham sofrido significativa redução, através da entrega de cabazes de bens

alimentares. -----------------------------------------------------------------------------------------

Sobre a intervenção do senhor vereador Filipe Batista referiu que estão a ser

elaborados internamente no município planos de contingência para todas as

áreas balneares do município para o verão. Disse que terá em conta a

deliberação da Comissão Distrital da Proteção Civil, onde irá ser aprovado um

documento regulador e orientador para todo o distrito. ---------------------------------

De seguida, passou a palavra ao Senhor Vice-Presidente que esclareceu

ainda não existir data de abertura da época balnear para as piscinas. No
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respeitante ao parque de campismo disse que estão a ser ultimadas medidas

para abrir segundo as adaptações exigidas pela pandemia. Sobre a receção do

parque informou que está a decorrer o processo de contratação pública e sobre

o bar disse tratar-se de uma questão jurídica de abertura de concurso. -----------

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

1 – INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO. -----------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea l) do artº. 33º da lei

75/2013, de 12 de setembro, elaborar e aprovar o inventário de todos os bens ,

direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, para posterior

submissão à apreciação e votação da Assembleia Municipal, ao abrigo da

competência prevista na alínea l) do nº2 do art. 25º do mesmo diploma. ----------

Para o efeito, serão disponibilizados os Mapas de Património onde consta todo

o imobilizado da Câmara, distribuídos por Mapa Síntese por Grupo Homogéneo,

Mapa de Bens Abatidos ao Inventário, Mapa de Viaturas, Mapa de Bens

Incorpóreos, Mapa de Bens Imóveis, Mapa de Bens Adquiridos em Estado de

Uso e Mapa Bens Partes de Capital. ------------------------------------------

Os mesmos serão entregues a todos os membros da Assembleia Municipal em

formato digital, podendo qualquer dos membros consultar ficha mais detalhada,

se assim o entender, no Gabinete de Aprovisionamento e Património, mediante

prévia requisição para o efeito. ----------------------------------------------------------------

Assim, propõe-se que: ---------------------------------------------------------------------------

1 – Seja aprovado o inventário de todos os bens, direitos e obrigações

patrimoniais do Município de Penamacor, e respetiva avaliação por referência

ao ano de 2019, ao abrigo da competência prevista na alínea i) do artº. 33º da
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lei 75/2013, de 12 de setembro, para que seja remetido à Assembleia

Municipal para apreciação. ---------------------------------------------------------------------

2 – Seja a presente deliberação aprovada em minuta para que desde logo se

torne eficaz, nos termos dos nº 3 e 4 do artº 57 da Lei 75/2013 de 12 de

setembro, de modo a que possa ser o assunto remetido para apreciação na

próxima sessão de Assembleia Municipal, em cumprimento do nº 2 do artº 27º

do mesmo diploma”. ------------------------------------------------------------------------------

O senhor vereador Filipe Batista questionou o porquê de não terem sido

inseridas a maioria das datas de aquisição nos itens dos mapas de bens

incorpóreos pois não permitia ter conhecimento em que altura foram adquiridos

esses bens. Disse também ter verificado que no mapa de bens imóveis não

constava o edifício do antigo posto de turismo, onde funcionou o polo da

Adraces, junto ao Jardim da República, e como tal questionou o Senhor

Presidente se o edifício foi vendido, a quem foi vendido, por que valor e se foi

objeto de alguma deliberação pela Câmara Municipal.----------------------------------

O senhor presidente disse que irá analisar junto dos trabalhadores que

elaboraram o mapa e quanto à outra questão que iria fazer chegar a

informação. -----------------------------------------------------------------------------------------

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 – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE GERÊNCIA DE 2019. -------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“No cumprimento da alínea j) do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro,

submete-se à aprovação da Câmara Municipal os documentos de Prestação de

Contas de 2019, para que possam ser submetidos à apreciação e votação da

Assembleia Municipal, nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da citada

Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Seja a presente deliberação aprovada em minuta para que desde logo se torne

eficaz, nos termos dos nºs 3 e 4 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de

setembro, de modo a que possa ser o assunto remetido para apreciação na

próxima sessão de Assembleia Municipal, em cumprimento do nº 2 do artigo

27º do mesmo diploma”. -------------------------------------------------------------------------

O senhor presidente deu conhecimento que a execução orçamental da receita

foi de 101% - €13.960.443,91 e da despesa 63% - €8.760.931,15. -----------------

A receita corrente em 2019 representou 88% da receita total arrecadada,

totalizando €9.032.131,13. A receita de capital arrecadada no exercício foi de

€1.288.941,75, representando 12% no total das receitas arrecadadas. A

execução global da despesa paga, em valores absolutos alcançou

€8.760.931,15, sendo €6.309.330,94 relativos a Despesas Correntes e

€2.451.600,21 relativos a Despesas de Capital. De seguida enunciou várias

ações inscritas nas Grandes Opções do Plano. ------------------------------------------

-

O senhor vereador Filipe Batista relativamente a este ponto disse ter requerido

ao Senhor Presidente, na reunião ordinária numero nove de oito de maio, que

fossem facultadas cópias dos relatórios semestrais do ano de dois mil e

dezanove com a informação sobre a situação económica e financeira da

Câmara Municipal elaborados pelo auditor externo que procede anualmente à

revisão legal das contas, e que não obteve qualquer resposta sobre o mesmo.

Disse que nem era preciso requerer esses relatórios já que, segundo a lei, faz

parte da competência do auditor externo contratado pela autarquia remeter

esses relatórios semestrais ao órgão executivo. Não lhe tendo chegado

qualquer relatório nesse âmbito referente ao ano de dois mil e dezanove, o

Senhor Vereador disse que se iria abster na votação deste ponto. ------------------

O senhor presidente disse ter sido remetida resposta por correio aos

requerimentos apresentados pelo senhor vereador. -------------------------------------

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

Filipe Batista. ---------------------------------------------------------------------------------------
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A proposta foi aprovada em minuta por unanimidade, nos termos dos nºs. 3 e 4

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

O Relatório e Contas de Gerência de 2019 ficam arquivados em anexo à

presente ata e dela fazem parte integrante. Os documentos de prestação de

contas encontram-se integralmente elaborados, foram presentes à reunião e

encontram-se devidamente arquivados nos Serviços de Contabilidade e

Finanças e estão disponíveis para consulta, quando tal for solicitado. -------------

3 – ATRIBUIÇÃO DE LOJA NO MERCADO MUNICIPAL. ----------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor vice-presidente da

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

“Foi recebido requerimento apresentado pelo Sr. Joshua Laurent, com sede da

Empresa Quintamacor Imobiliária Unipessoal Lda, no Mercado Municipal Loja

N.º 35 em Penamacor, solicitando a concessão da loja nº. 34 do Mercado

Municipal para expansão da atividade. -----------------------------------------------------

O requerente é arrendatário da loja nº 35 do mesmo Mercado, tem o ano 2019

liquidado na totalidade. --------------------------------------------------------------------------

Considerando o interesse em permitir e até promover qualquer iniciativa

privada que vise dinamizar a economia local, e tendo em conta que o espaço

está disponível para ocupação no Mercado Municipal, PROPONHO que seja

deliberado: ------------------------------------------------------------------------------------------

1. Atribuir ao requerente Ziv Joshua Laurent, a loja nº. 34 do Mercado Municipal

para utilização exclusivamente dos serviços de Agência Imobiliária, mediante o

pagamento mensal da taxa prevista no nº. 2 do Artigo 94º da Tabela de Taxas

do Município de Penamacor, que no corrente ano de 2020 corresponde a

61,98€; -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Que a concessão tenha duração de um ano com início a 01/05/2020,

podendo ser renovada por iguais e sucessivos períodos enquanto não for

denunciada por qualquer das partes”. -------------------------------------------------------
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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. ----------------------------------

4 – CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DE MOBILIDADE INTERCARREIRAS DA
CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA ASSISTENTE
TÉCNICO. -------------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“No uso da competência da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei

n.º 75/2013, de 12 de setembro, e considerando que: ----------------------------------

O regime de mobilidade previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções

Públicas (LTFP), aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua

atual redação, no seu capítulo III, artigos 92.º e seguintes, estatui as situações,

mobilidades e a forma de operar a mobilidade interna dos trabalhadores com

contrato em funções públicas. -----------------------------------------------------------------

Conforme dispõem o n.º 1 do artigo 92.º e artigo 93-º da LTFP, os

trabalhadores podem ser sujeitos a mobilidade, quando haja conveniência para

o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia e a

eficiência dos órgãos ou serviços o imponham. -------------------------------------------

Com a aprovação da alteração à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas

pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro foi aditado o a artigo 99.º - A -

Consolidação da mobilidade Intercarreiras ou Intercategorias. -----------------------

Em conformidade com o referido normativo: -----------------------------------------------

1 – A mobilidade intercarreiras ou intecategorias dentro do mesmo órgão ou

serviço ou entre dois órgãos ou serviços, pode consolidar-se definitivamente

mediante parecer prévio do membro do Governo responsável pela área da

Administração Pública desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes

condições: -------------------------------------------------------------------------------------------

a) Exista acordo do órgão ou do serviço de origem, quando exigido para a

constituição de mobilidade; ---------------------------------------------------------------------
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b) Exista acordo do trabalhador; --------------------------------------------------------------

c) Exista posto de trabalho disponível; ------------------------------------------------------

d) Quando a mobilidade tenha tido a duração do período experimental

estabelecido para a carreira de destino; ----------------------------------------------------

2 – Devem ainda ser observados todos os requisitos especiais,

designadamente formação específica, conhecimentos ou experiência,

legalmente exigidos para o recrutamento. --------------------------------------------------

3 – Quando esteja em causa a mobilidade intercarreiras ou intercategorias no

mesmo órgão ou serviço, a consolidação depende de proposta do respetivo

dirigente máximo e de parecer favorável do membro do Governo competente

na respetiva área. ---------------------------------------------------------------------------------

4 – A consolidação da mobilidade entre dois órgãos ou serviços depende de

proposta do dirigente máximo do órgão ou serviço de destino e de parecer

favorável do membro do Governo competente na respetiva área. -------------------

5 - O disposto no presente artigo aplica-se com as necessárias adaptações,

aos trabalhadores das autarquias locais em situação de mobilidade, à qual

pode consolidar-se definitivamente mediante proposta do dirigente máximo do

serviço e decisão do responsável pelo órgão executivo. -------------------------------

Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------

A trabalhadora Helena Cristina Duarte Geraldes Leitão, por meio de

apresentação de requerimento, manifestou concordância à consolidação da

mobilidade intercategoria. A trabalhadora encontra-se em situação de

mobilidade interna intercarreiras, da carreira e categoria de Assistente

Operacional, para a carreira e categoria de Assistente Técnica no Serviço de

Coordenação Administrativa, Serviços Administrativos desde, 01/10/2019; ------

Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------

A trabalhadora possui a habilitação, formação e experiência necessária à

ocupação do posto de trabalho que ocupa em mobilidade, que têm

desempenhado as funções inerentes à categoria com elevado grau de

autonomia e responsabilidade, que existe a necessidade da ocupação do posto

de trabalho previsto no Mapa de Pessoal da Autarquia de Assistente Técnico
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no Serviço de Coordenação Administrativa, Serviços Administrativos, reveste

de caráter permanente e continuado; --------------------------------------------------------

Considerando que a mobilidade interna prevista nos artigos 92.º a 100.º, do

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho pode ocorrer quando haja

conveniência para o interesse público, designadamente quanto à economia, a

eficácia e eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, o que se verifica no

presente caso; -------------------------------------------------------------------------------------

Considerando que o artigo 99.º - A, aditado ao anexo à Lei n.º 35/2014, de 20

de junho, permite a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras,

intercategorias; -------------------------------------------------------------------------------------

Considerando que a trabalhadora reúne os requisitos exigidos para a respetiva

mobilidade; a mobilidade tem uma duração superior ao do período

experimental exigido para a categoria de destino; ---------------------------------------

Considerando que existe lugar vago no Mapa de Pessoal da Autarquia, bem

como verba no orçamento do ano em curso para o efeito. -----------------------------

Encontrando-se reunidas, cumulativamente as condições para a mobilidade

interna prevista nos artigos 92.º a 100.º, do anexo à Lei n.º 35/2014 e

encontrando-se reunidas cumulativamente as condições previstas nos termos

do n.º 5 do artigo 99.º- A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

(LTFP), aprovada pela Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua versão atualizada. -

Assim, Proponho ao Executivo Municipal que: --------------------------------------------

A Câmara Municipal de Penamacor, ao abrigo do artigo 99.º -A da Lei Geral do

Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 35/2014, de 20 de

junho, na sua versão atualizada, a consolidação definitiva da mobilidade

intercarreiras ou intercategorias, na carreira/categoria atual, com efeitos a 01

de junho de 2020, a seguinte trabalhadora: ------------------------------------------------

Trabalhador Carreira e
Categoria de

origem

Carreira e Categoria
após consolidação

Helena Cristina Duarte
Geraldes Leitão

Assistente
Operacional

Assistente Técnica
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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. ----------------------------------

5 – PROC. N.º MB – 18/2019: “REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO
DE ALDEIA DO BISPO” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E
SAÚDE DA EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS. -----------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º,

do Decreto – Lei n.º 197/99, de 8 de junho e em conjugação com a alínea f) do

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dar cumprimento ao

disposto no artigo 12.º do Decreto – Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, ou seja

aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra em epígrafe,

pelo facto de ser uma obra cujo valor base foi superior a € 149 639,37. -----------

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

dela fazem parte integrante, nomeadamente parecer sobre análise do PSS

Desenvolvido para a execução da obra em epígrafe. -----------------------------------

PROPOMOS QUE SEJA DELIBERADO: ---------------------------------------------------

1 – A aprovação do Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela firma

António José Cruchinho & Filhos, Lda.; -----------------------------------------------------

2 – A autorização para notificar o adjudicatário por escrito da aprovação do

Plano de Segurança e Saúde desenvolvido da obra “Requalificação Urbana do

Centro de Aldeia do Bispo”; ---------------------------------------------------------------------

3 - Aprovação em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do artigo 57º da Lei nº

75/2013, de 12 de setembro”. ------------------------------------------------------------------

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

6 – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO ÀS IPSS DO CONCELHO NO
ÂMBITO DA PANDEMIA COVID-19. --------------------------------------------------------
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Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------

A emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela

Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como a

classificação da doença-COVID 19-como uma pandemia, no dia 11 de março

de 2020; ---------------------------------------------------------------------------------------------

O Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março que

declarou o estado de emergência com fundamento na verificação de uma

situação de calamidade pública; --------------------------------------------------------------

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março que procedeu à execução da

declaração do estado de emergência efetuado pelo Decreto do Presidente da

República; -------------------------------------------------------------------------------------------

A declaração da situação de calamidade operada pela Resolução do Conselho

de Ministros nº 33-A/2020 que se encontra em vigor; -----------------------------------

O pacote de medidas que têm sido tomadas a nível nacional e que se

manterão até à cessação da situação excecional de prevenção, contenção,

mitigação e tratamento da infeção epidemiológica, por SARS-CoV-2 e da

doença COVID-19, conforme determinado pela autoridade nacional de saúde

pública; -----------------------------------------------------------------------------------------------

As atribuições que os municípios têm na promoção e salvaguarda dos

interesses próprios das respetivas populações; ------------------------------------------

Que compete à Câmara Municipal prosseguir o interesse público, no respeito

pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, garantindo a

coesão económica e social do concelho. ---------------------------------------------------

Impõe-se ao setor social e solidário respostas de apoio à população, apoiar

medidas de apoio extraordinário à ação das Instituições Particulares de

Solidariedade Social do Concelho, visando a sustentabilidade das Instituições,

a manutenção dos postos de trabalho e de todas as condições necessárias ao

seu funcionamento. -------------------------------------------------------------------------------
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Neste sentido, e sem prejuízo de adoção de medidas suplementares que se

venham a revelar necessárias face da evolução da situação, ao abrigo do

quadro legal fixado no Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, mas particularmente nas respetivas

disposições legais contidas nas alíneas g), h) e j), do n.º 2 do artigo 23.º, artigo

32.º, artigo 33.º, n.º 1, alíneas o) e u) e face aos fundamentos de interesse

público municipal e normas retrocitadas, propõe-se que a Câmara Municipal

delibere apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social do

Concelho através de um apoio económico direto para poderem fazer face às

necessidades extraordinárias, e não previstas de proteção de pessoas e

instalações e de cumprimento de Planos de Contingência e implementação de

modelos de funcionamento, na forma de subsídio extraordinário, fundamentada

em critérios definidos pelo executivo, nomeadamente apoio de 150 euros por

utente nos Centros de Dia e 300 euros por utente em internamento: ---------------

- Lar Residencial Dona Bárbara Tavares da Silva – € 45.150,00 (Quarenta cinco

mil cento e cinquenta euros); -------------------------------------------------------------------

- Póvoa Sol – Centro de Solidariedade Social - € 6.000,00 (Seis mil euros); -----

- Santa Casa da Misericórdia de Penamacor - – € 11.550,00 (Onze mil

quinhentos e cinquenta euros); ----------------------------------------------------------------

- Liga dos Amigos de Pedrógão de São Pedro – € 8.250,00 (Oito mil duzentos e

cinquenta euros); ----------------------------------------------------------------------------------

- Centro de dia de São Bartolomeu – € 3.900,00 (Três mil e novecentos euros);

- Centro Social Paroquial de Aldeia de João Pires – € 2.400,00 (Dois mil e

quatrocentos euros); ------------------------------------------------------------------------------

- Liga dos Amigos das Aranhas – € 4.950,00 (Quatro mil novecentos e

cinquenta euros); ----------------------------------------------------------------------------------

- Centro Paroquial de Nossa Senhora da Quebrada – € 6.150,00 (Seis mil

cento e cinquenta euros); -----------------------------------------------------------------------

- Associação do Centro de Dia São Domingos – € 3.900,00 (Três mil e

novecentos euros); --------------------------------------------------------------------------------
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- Instituto Social Cristão Pina Ferraz – € 2.750,00 (Dois mil setecentos e

cinquenta euros). ----------------------------------------------------------------------------------

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

7 – PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DE JÚRI – RECRUTAMENTO CARGOS
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS E
CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. ----------------------------

O senhor vereador Filipe Batista sobre este ponto disse que o titular do órgão

fica impedido de intervir em casos concretos e definidos, o que se deve ao

interesse que possa ter na decisão, e como trabalhador da autarquia podia

estar interessado em se candidatar ao procedimento de recrutamento de

cargos de direção intermédia de segundo grau na Câmara Municipal de

Penamacor. Como tal invocou o artigo 69.º do Código do Procedimento

Administrativo para se ausentar da reunião durante a deliberação deste ponto.

O Executivo, aprovou por unanimidade a declaração de impedimento. ------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Penamacor prevê 2 unidades

orgânicas destinadas a serem ocupadas por titulares de cargos de Direção

Intermédia de 2º grau – Chefes de Divisão, estando vagos os cargos de

Dirigentes das unidades orgânicas correspondentes à Divisão de Obras e à

Divisão Administrativa e Financeira. ----------------------------------------------------------

Pretende esta Câmara Municipal abrir concurso para recrutar titulares para

cargos de Direção intermédia de 2º grau – Chefes de Divisão, que preencham

os requisitos legais, que tenham competências e aptidões para o exercício das
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funções, em comissão de serviço pelo período de 3 anos, de acordo com a Lei

nº 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, adaptada à Administração Local

pelo Decreto-Lei nº 49/2012 de 29 de agosto. ---------------------------------------------

Assim, para os efeitos previstos no artº 13 da Lei nº 49/2012 de 29 de agosto,

na redação atual, que adaptou à Administração Local a Lei nº 2/2004 de 15 de

janeiro, também na sua redação atual, e que aprovou o estatuto do pessoal

dirigente dos serviços e organismos da administração central regional e local

do Estado, proponho à Câmara Municipal que delibere apresentar à

Assembleia Municipal a proposta para designação do júri do respetivo concurso

com a seguinte composição: -------------------------------------------------------------------

Recrutamento para cargo de Direção Intermédia de 2º grau – Chefe de Divisão

de Obras: --------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Dr. Francisco José Alveirinho Correia, Diretor de Departamento da

Câmara Municipal de Castelo Branco; ------------------------------------------------------

-

1º Vogal efetivo: Dr. João António Jóia Capelo de Carvalho, Chefe de Divisão

Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Idanha-a-

Nova, que substitui o Presidente nas faltas e impedimentos; -------------------------

2º Vogal efetivo: Dr. Jaime Lino Neto Pereira Pinto, Chefe de Divisão de Gestão

Administrativa e Financeira da Câmara Municipal do Sabugal. -----------------------

Vogais Suplentes: Dr. Luís Miguel Cardoso Ferreira, Chefe da Divisão

Financeira e Administrativa da Câmara Municipal de Proença-a-Nova; e a Dra.

Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves, Chefe de Divisão Administrativa e

Financeira da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão. -----------------------------

Recrutamento para cargo de Direção Intermédia de 2º grau – Chefe de Divisão

da Divisão Administrativa e Financeira: -----------------------------------------------------

Presidente: Dr. Francisco José Alveirinho Correia, Diretor de Departamento da

Câmara Municipal de Castelo Branco; ------------------------------------------------------

-
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1º Vogal efetivo: Dr. Luís Miguel Cardoso Ferreira, Chefe da Divisão Financeira

e Administrativa da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, que substituirá o

Presidente nas faltas e impedimentos; ------------------------------------------------------

2º Vogal efetivo: Dra. Fernanda Maria Ferreira da Silva Neves, Chefe de

Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Vila Velha de

Ródão. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Vogais Suplentes: Dr. João António Jóia Capelo de Carvalho, Chefe de Divisão

Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Idanha-a-

Nova; e o Dr. Jaime Lino Neto Pereira Pinto, Chefe de Divisão de Gestão

Administrativa e Financeira da Câmara Municipal do Sabugal”. ----------------------

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes e em minuta, nos

termos dos nºs. 3 e 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------

O Senhor Vereador regressou à sala de reuniões. ---------------------------------------

8 – PAGAMENTO ANTECIPADO DE DUODÉCIMOS À ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PENAMACOR NO
ÂMBITO DA PANDEMIA COVID 19. --------------------------------------------------------

O Senhor Presidente e a Senhora Vereadora Sandra Vicente comunicaram ao

órgão executivo o seu impedimento no âmbito do assunto agendado, com

fundamento na alínea a) do nº 1 do artigo 69º do Código do Procedimento

Administrativo, ausentando-se então da sala onde decorreu a reunião. -----------

O Executivo, aprovou por unanimidade a declaração de impedimento. ------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor vereador Filipe Batista

da câmara que se transcreve: -----------------------------------------------------------------

“ Tendo em conta: ---------------------------------------------------------------------------------

1. a emergência de saúde pública de âmbito internacional relativa à doença

COVID 19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de

março de 2020, como uma pandemia; -------------------------------------------------
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2. que importa garantir que as entidades que operam no Concelho no âmbito

da Proteção Civil mantenham a sua capacidade de atuação; --------------------

3. que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor

para além das atividades desenvolvidas no âmbito da Proteção Civil, presta

ainda os mais variados serviços de cariz social à população e instituições

do Concelho; ----------------------------------------------------------------------------------

4. que a emergência de saúde pública obriga a um esforço redobrado do

Corpo de Bombeiros Voluntários de Penamacor; -----------------------------------

5. que uma das consequências inevitáveis da situação atual, é o acréscimo

de despesas das atividades desenvolvidas no âmbito de proteção civil,

para fazer face a situações excecionais previstas nos respetivos planos de

contingência, que poderão levar a eventuais problemas de tesouraria; -------

6. que o Município dispõe de atribuições no domínio da proteção civil

colaborando com as corporações de bombeiros voluntários na

concretização daquele fim, de acordo com o disposto na alínea j) do n.º 2

do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; --------------

7. que a Câmara Municipal de Penamacor no âmbito das suas competências

pode deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos

legalmente existentes, de acordo com o disposto na alínea o) do n.º 1 do

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------------------

8. que a Câmara Municipal de Penamacor no âmbito das suas competências

pode apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,

recreativa ou outra de interesse para o município, de acordo com o

disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,

de 12 de Setembro; -------------------------------------------------------------------------

Nestas condições, ---------------------------------------------------------------------------------

PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no sentido de autorizar o

pagamento antecipado dos duodécimos (no valor de 12.500,00€ cada) de

Junho, Julho, Agosto e Setembro, num total de 50.000,00€, relativos ao

subsídio de 150.000,00€ deliberado atribuir à Associação Humanitária dos



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

Bombeiros Voluntários de Penamacor, na reunião ordinária n.º 1 da Câmara

Municipal de 17 de Janeiro de 2020”. --------------------------------------------------------

O senhor vice-presidente disse que o município disponibiliza a verba se a

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor solicitar o

respetivo pagamento antecipado. -------------------------------------------------------------

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

O Senhor Presidente e a Senhora Vereadora regressaram à sala de reuniões. -

9 – APOIO FINANCEIRO ÀS FREGUESIAS NO ÂMBITO DA PANDEMIA
COVID 19. -------------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor vereador Filipe Batista

da câmara que se transcreve: -----------------------------------------------------------------

“Tendo em conta: ----------------------------------------------------------------------------------

1. a emergência de saúde pública de âmbito internacional relativa à doença

COVID 19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de

março de 2020, como uma pandemia; -------------------------------------------------

2. que importa garantir que as Juntas de Freguesia mantenham a sua

capacidade de atuação; --------------------------------------------------------------------

3. que as Juntas de Freguesia para além das atividades desenvolvidas no

âmbito das suas competências, prestam ainda os mais variados serviços

de cariz social à população; ---------------------------------------------------------------

4. que uma das consequências inevitáveis da situação atual é o acréscimo de

despesas das atividades desenvolvidas, para fazer face a situações

excecionais que poderão levar a eventuais problemas de tesouraria; ---------

5. que a Câmara Municipal até à data ainda não celebrou acordos de

execução referentes às transferências de competências do município para

os órgãos das freguesias; -----------------------------------------------------------------

6. que relativamente ao ano de 2020 a Câmara Municipal ainda não deliberou

qualquer apoio às freguesias, à semelhança de anos anteriores; --------------
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7. que urge atribuir apoios financeiros para fazerem face a despesas

extraordinárias no combate à pandemia COVID 19; --------------------------------

8. que compete à Assembleia Municipal, nos termos da alínea j) do n.º 1 do

art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, deliberar sobre formas de

apoio às freguesias, para promoção e salvaguarda dos interesses próprios

das respetivas populações, mediante proposta da Câmara Municipal, nos

termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo diploma; --------------

Nestas condições, ---------------------------------------------------------------------------------

PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir apoio

financeiro às freguesias, a transferir numa só tranche, tendo por base o valor

de duodécimos atribuídos no ano transato nos meses de Janeiro, Fevereiro,

Março, Abril e Maio (5 meses), conforme ilustra o seguinte mapa: ------------------

Junta de Freguesia
Duodécimo

(ano
transato)

Valor do apoio

- União de Freguesias de Aldeia do Bispo,

Águas e Aldeia de João Pires
4.434,00€ 22.170,00€

- União de Freguesias de Pedrógão de São

Pedro e Bemposta
2.737,00€ 13.685,00€

- Aranhas 1.359,00€ 6.795,00€

- Meimão 1.318,00€ 6.590,00€

- Meimoa 1.391,00€ 6.955,00€

- Salvador 1.544,00€ 7.720,00€

- Vale da Sra Póvoa 1.113,00€ 5.565,00€

- Benquerença 1.591,00€ 7.955,00€

TOTAL 77.435,00€
Uma vez que a competência pertence à Assembleia Municipal, deverá a

deliberação que aprove a presente proposta ser submetida a ratificação do

órgão deliberativo, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 164.º do

Código do Procedimento Administrativo”. ---------------------------------------------------
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A proposta foi aprovada por maioria, com as abstenções do senhor vice-

presidente e senhora vereadora Anabela Campos e o voto contra do senhor

presidente, por falta de conforto jurídico. ---------------------------------------------------

10 – 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 3.718.820,27 euros e

uma despesa também acumulada de 2.871.455,75 euros e depois de

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

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

declarou encerrada a reunião eram onze horas e trinta minutos, 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


