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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 3 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2020.

Aos sete 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 António José Marques Robalo; -----------------
2. Início de procedimento e participação procedimental no Regulamento

Municipal de uso do fogo e de limpeza de terrenos; -------------------------------------

3. Aprovação do Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água,

Saneamento e Recolha de RSU´s para 2020; ---------------------------------------------

4. 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 e Anabela Castilho

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

A senhora vereadora Sandra Maria Pires Vicente não compareceu à reunião

por motivos profissionais, considerando-se a falta justificada. ------------------------

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião eram dezassete 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 31 de

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

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

O Sr. Vereador Filipe Batista iniciou a intervenção solicitando esclarecimentos
ao Senhor Presidente acerca do ponto de situação do Orçamento Participativo

tendo em conta que na reunião ordinária número vinte da Câmara Municipal de

Penamacor de trinta de outubro de dois mil e dezanove foi deliberado por

unanimidade dar inicio ao procedimento para elaboração da proposta de

Regulamento do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Penamacor.

O Senhor Vereador informou que ainda não lhe foi entregue o documento de

parceria institucional para promoção de eventos culturais no concelho e de

talentos do concelho nas áreas culturais conforme informação do Senhor

Presidente na reunião ordinária número dezassete da Câmara Municipal de

Penamacor de seis de setembro de dois mil e dezanove. -----------------------------

Seguidamente referiu-se à Avaliação de Desempenho dos funcionários da

autarquia relativamente ao biénio 2017/2018, alertando para inconformidades

na forma como decorreu a avaliação, já que a DGAL na reunião de

coordenação jurídica realizada em vinte e quatro de Maio de dois mil e

dezasseis aprovou uma solução interpretativa uniforme, que foi homologada

pelo Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais em três de agosto de

dois mil e dezasseis, que refere que os presidentes de câmara podem ser

avaliadores dos trabalhadores quando não existem nos municípios unidades

orgânicas dirigidas por dirigentes intermédios ou em que os respetivos cargos

não se encontram providos ou os dirigentes não possam, por qualquer razão,

ser avaliadores. Disse que há dois despachos do Senhor Presidente de vinte e

oito de março de dois mil e dezanove, a anular os despachos de quatro de

janeiro de dois mil e dezasseis, que nomeiam dois técnicos superiores da

autarquia em regime de substituição para os cargos de Chefe de Divisão.

Salientou que nesse despacho de vinte e oito de março de dois mil e dezanove

é referido ainda que esse ato de anulação produz efeitos apenas para o futuro.

Assim, o Senhor Vereador disse que no biénio 2017/2018 existiam no
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Município de Penamacor unidades orgânicas dirigidas por dirigentes

intermédios, e que era a eles a quem competia serem avaliadores dos

trabalhadores nas correspondentes unidades e não ao Presidente da Câmara

como veio a acontecer. Referiu que se mostrava preocupado com esta situação

uma vez que por via das avaliações dadas pelo Senhor Presidente ocorreram

alterações do posicionamento remuneratório de trabalhadores. Nesse sentido

solicitou que, perante o exposto, fosse obtido parecer jurídico para avaliar se

houve de facto inconformidades no processo de avaliação.----------------------------

O Sr. Presidente António Soares agradeceu a intervenção do senhor

vereador. Relativamente ao Orçamento Participativo disse que virá a uma

próxima reunião, à semelhança do ponto dois da ordem de trabalhos. -------------

No respeitante à Avaliação de Desempenho dos funcionários da autarquia

relativamente ao biénio 2017/2018, disse que a interpretação não é vinculativa,

não possui toda a informação, por isso terá que colocar a questão

juridicamente. --------------------------------------------------------------------------------------

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

1 – REDUÇÃO DE TAXAS REQUERIDA POR ANTÓNIO JOSÉ MARQUES
ROBALO. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente comunicou ao órgão executivo o seu impedimento

no âmbito do assunto agendado, com fundamento na alínea b) 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 presidente da câmara

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------
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“No âmbito do processo de obras de alteração de moradia (processo nº

18/2019), vem o requerente António José Marques Robalo solicitar a redução

de taxas no referido processo de obras. ----------------------------------------------------

O requerente prova ter domicílio fiscal neste concelho de Penamacor, Rua do

Outeiro, nº 86e Aldeia do Bispo, 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 António José Marques Robalo a redução de 50% no

valor das taxas devidas por todo o processo de obras de alteração de moradia,

processo nº 18/2019, conforme o respetivo projeto apresentado na Divisão de

Obras deste Município”. -------------------------------------------------------------------------

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

O Senhor Vice-Presidente regressou à sala de reuniões. ------------------------------

2 – INÍCIO DE PROCEDIMENTO E PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL NO
REGULAMENTO MUNICIPAL DE USO DO FOGO E DE LIMPEZA DE
TERRENOS. ----------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

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

1) O disposto no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro, no qual foram

transferidas para as câmaras municipais, à data, competências dos governos
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civis em matéria consultiva, informativa e de licenciamento em diversas

atividades, inclusive as relacionadas com o uso do fogo. ------------------------------

2) O disposto no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, que, entre

outras matérias, veio estabelecer o regime jurídico da atividade de realização

de fogueiras e queimadas quanto às competências do seu licenciamento. -------

3) O determinado pelo novo quadro legal, que veio alterar o Decreto-Lei n.º

124/2006, de 28 de junho, o qual define o Sistema Nacional de Defesa da

Floresta Contra Incêndios (SNDFCI), e porque foram criados condicionalismos

ao uso do fogo, torna-se pertinente a elaboração de um Regulamento Municipal

ajustado à realidade atual. ----------------------------------------------------------------------

4) O disposto na Lei n.º 20/2009, de 12 de maio, a qual estabelece a

transferência de atribuições para os municípios em matéria de funcionamento

dos gabinetes técnicos florestais, bem como outras no domínio da prevenção e

da defesa da floresta (artigo 2.º, alíneas j) e l)). -------------------------------------------

5) O princípio da prevenção e precaução, importa regulamentar a matéria

relacionada com o uso do fogo e com a limpeza de terrenos privados em

espaços urbanos e urbanizáveis, bem como no interior dos aglomerados

populacionais, permitindo uma atuação mais eficaz e adequada, devido ao

vazio legal e regulamentar. ---------------------------------------------------------------------

Atendendo a que: ---------------------------------------------------------------------------------

6) O Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que distribui os poderes de intervenção

regulamentar pelos diversos órgãos, atribuindo ao órgão executivo o poder da

iniciativa e condução do procedimento regulamentar, onde inclui o da

elaboração do próprio regulamento (artigo 33.º, n.º 1, alínea k)) e ao órgão

deliberativo o poder para a sua aprovação (artigo 25, n.º 1 alínea g)). -------------

7) O Código do procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei

n.º 4/2015, de 7 de janeiro, apenas considera sujeitos ao procedimento do

regulamento administrativo nele previsto os regulamentos externos (artigo

135.º). ------------------------------------------------------------------------------------------------
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8) O primeiro passo no procedimento regulamentar consiste na tomada de

decisão sobre o seu desencadeamento pelo órgão administrativo com

competência regulamentar, ou seja, com competência para desencadear e

conduzir o respetivo procedimento administrativo, cabendo assim à câmara

municipal (artigo 33, n.º 1 al. k), RJAL). -----------------------------------------------------

9) Após deliberação da câmara municipal, o início do procedimento tem de ser

sempre publicitado na internet no sítio institucional da autarquia, devendo o seu

conteúdo atender às seguintes exigências previstas no CPA para o efeito

(artigo 98.º, n.º 1): ---------------------------------------------------------------------------------

a) A indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento (artigo 33.º,

n.º 1 alínea k) do RJAL) com referência à respetiva deliberação; --------------------

b) A data em que o procedimento teve início, que em regra há-se coincidir ou

ser imediatamente subsequente à decisão que lhe deu origem; ---------------------

c) O objeto do procedimento, com indicação das matérias que se pretendem vir

a regular; --------------------------------------------------------------------------------------------

d) A forma como se pode processar a constituição como interessados e a

apresentação de contributos para a elaboração do regulamento; --------------------

e) A quem é delegada a direção do procedimento (por via da aplicação análoga

do previsto no artigo.º 55, n.º 5, CPA). -------------------------------------------------------

Ao abrigo das normas supracitadas, proponho à Câmara Municipal que

delibere: ----------------------------------------------------------------------------------------------

- dar início ao procedimento regulamentar e proceder à sua publicitação nos

termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do CPA; --------------------------------------

- que a constituição como interessados no procedimento de elaboração do

regulamento se processe por meio de requerimento escrito, dirigido ao Sr.

Presidente da Câmara, num prazo de 15 dias úteis a contar da data da

publicitação do início do procedimento no sítio institucional do Município de

Penamacor; -----------------------------------------------------------------------------------------

delegar na trabalhadora Raquel da Conceição Oliveira Marques, afeta ao

Gabinete de Proteção Civil e Floretas, a direção do procedimento”. ----------------
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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. ----------------------------------

3 – APROVAÇÃO DO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA, SANEAMENTO E RECOLHA DE RSU’S PARA 2020. -----------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

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

- Nos termos da alínea b) do n.º 3 do art.º 5º da Lei n.º 10/2014, de 6 de março,

a ERSAR tem por atribuições regulamentar, avaliar e auditar a fixação das

tarifas praticadas pelas entidades gestoras dos serviços de águas e resíduos. --

- Nos termos do n.º 7 do art.º 21º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, as

tarifas municipais relativas à prestação dos serviços de abastecimento de água,

saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos estão sujeitas

ao parecer da entidade reguladora, no que respeita à sua conformidade com as

disposições legais e regulamentares em vigor. -------------------------------------------

-- Compete à ERSAR emitir recomendações sobre a conformidade dos

tarifários dos referidos serviços com as disposições legais e regulamentares

em vigor e emitir instruções vinculativas nas situações de desconformidade,

nos termos da Lei n.º 10/2014, de 6 de março e do Decreto-Lei n.º 194/2009,

de 20 de agosto. - Nos termos do n.º 6 do art.º 28º do Regulamento de

Procedimentos Regulatórios, “a deliberação de revisão do tarifário só pode ser

tomada após a emissão de parecer da ERSAR”. -----------------------------------------

---------------------Considerando, ainda, que: -------------------------------------------------

---------------------- O Município de Penamacor remeteu o projeto tarifário para o

ano 2020 à ERSAR, tendo sido emitido o respetivo parecer em 2020-01-23,

que se remete em anexo à presente proposta. -------------------------------------------

---------------------- De acordo com o referido “Parecer sobre a formação de

tarifários 2020”, o tarifário para o ano 2020 apresenta algumas
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desconformidades que, nos termos do n.º 8 do art.º 11º do Decreto-Lei n.º

194/2009, de 20 de agosto, carecem de ser fundamentadas. -------------------------

-------------------------------------Assim sendo, por forma a cumprir com o disposto

no n.º 8 do art.º 11º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, procede-se

à fundamentação e/ou justificação relativas às conclusões e recomendações

identificadas no “Parecer sobre a formação de tarifários 2020”, concretamente:

----------------------------------- No que respeita ao nível insuficiente de cobertura de

gastos e serviços identificados nos 3 serviços regulados, conforme consta da

recomendação, a autarquia irá continuar o desenvolvimento de ações

tendentes a melhorar os níveis de eficiência produtiva, por forma a não

comprometer os níveis da acessibilidade económica dos utilizadores. -------------

------------------------------------ Relativamente à atividade de RU foi definido um

aumento da tarifa de fixa, devendo o equilíbrio da atividade ser garantido por

via da compensação da autarquia relativa ao tarifário social, nos termos da

legislação em vigor. ------------ No atinente aos custos com RH esclarece-se que

o Município procedeu à implementação da Contabilidade de Custos, pelo que

se encontram reunidas as condições para que os valores referenciados no

parecer em referência possam ser apurados com maior eficácia. Acresce ainda

referir que esta discrepância se deve não só ao apuramento dos custos, mas

igualmente à não afetação de todos os RH da autarquia na avaliação da

qualidade de serviço, situação que igualmente será reavaliada no reporte de

contas de 2019. ----------- No que respeita ao Plano de Investimentos, o

Município de Penamacor tem vindo a intervir continuadamente na substituição

de água e separação de redes de águas pluviais e saneamento. Relativamente

ao ano 2020 não foram definidos investimentos significativos uma vez que não

se encontram disponíveis avisos de candidaturas que permitam financiar este

tipo de investimentos. ----------------------------------------------------------------------------

----------- No que respeita à estrutura tarifária de RSU´s, esclarece-se que,

apesar de não ser claro na tabela com a estrutura tarifária remetida à ERSAR

(situação facilmente ajustada com a mera referência ao facto das tarifas fixas

serem cobradas ao dia e que o valor de referência corresponde à tarifa de 30
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dias de utilização) que a tarifa de disponibilidade é apurada em dias, no ficheiro

da Formação do Tarifário, que serve de suporte à avaliação da ERSAR, foi

identificado que a referida tarifa é apurada ao dia, pelo que não se verifica

qualquer desconformidade. ---------------------------------------------------------------------

- Ainda no que respeita ao tarifário de RSU´s, concretamente no que respeita

ao tarifário para famílias numerosas, não conseguimos vislumbrar qualquer

desconformidade, uma vez que o tarifário é idêntico ao dos utilizadores

domésticos, encontrando-se apenas identificado no tipo de tarifário para

famílias numerosas por forma a facilitar a interpretação da tabela tarifária por

aqueles utilizadores, pelo que entendemos não haver qualquer

desconformidade. ---------------------------------------------------------------------------------

- No que respeita à repercussão da TRH e da TGR, esclarece-se que as

mesmas se têm considerado repercutidas nas tarifas variáveis. Em face do

presente parecer o Município irá proceder ao ajustamento em futuros tarifários

a remeter à ERSAR, não se procedendo a qualquer ajustamento em 2020 por

forma a não agravar as condições de acessibilidade económica, uma vez que,

conforme supramencionado, se considera que os níveis de eficácia tem

margem para apresentar melhoria significativa. ------------------------------------------

-- Relativamente aos tarifários sociais, por forma a dar cumprimento às

disposições legais previstas no n.º 1 do art.º 4º do Decreto-lei n.º 147/2017, de

5 de dezembro, em 2020 será remetida proposta à Assembleia Municipal para

que seja deliberada a cobertura da componente social por parte do Município. -

Face aos esclarecimentos e justificações supramencionadas considera-se que

se encontram reunidas as condições para que a Câmara Municipal delibere

aprovar a nova estrutura tarifária, que se remete em anexo à presente proposta

e que dela faz parte integrante. ---------------------------------------------------------------

-Pelo exposto, propõe-se ao órgão executivo que: ---------------------------------------

-- Delibere aprovar o Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água,

Saneamento e RSU´s para o ano 2020, nos termos da alínea e) do n.º 1 do

art.º 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, produzindo efeitos

no dia seguinte à deliberação”. ----------------------------------------------------------------
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A proposta foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador

Filipe Batista, com a seguinte declaração de voto: “Tendo a Câmara Municipal

de Penamacor submetido à ERSAR proposta relativa ao tarifário para dois mil e

vinte, propondo o aumento do valor das tarifas de disponibilidade dos serviços

de abastecimento de água e de gestão de resíduos urbanos, e tendo em conta

que o parecer da ERSAR refere que os tarifários propostos, à semelhança dos

anos anteriores, conduzem a níveis insuficientes de cobertura dos gastos nos

três serviços, abstenho-me na votação pois da análise efetuada ao tarifário nos

últimos cinco anos, constata-se que houve aumento de cerca de 54% na tarifa

doméstica fixa da água e um aumento de cerca de 28% no mesmo tipo de

tarifa no saneamento. Assim, a cobertura dos gastos não tem de passar

necessariamente pelo aumento das tarifas, mas através de outras soluções,

como o controlo das perdas de água.” ------------------------------------------------------

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 491.642,46 euros e uma

despesa também acumulada de 3.578.618,62 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 dezoito horas e dez 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
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_________________ ______________________
Teresa Bento Ribeiro António Luís Beites Soares


