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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 9 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 8 DE MAIO DE 2020.

Aos oito 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. Venda de Lote G4 - Zona Industrial de Penamacor; ----------------------------------
2. Consolidação Definitiva de Mobilidade Intercarreiras da Categoria de

Assistente Técnico para Técnico Superior; -------------------------------------------------

3. 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. ----------------------------------------------------------------

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 28 de

abril 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. ----------------------------

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

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

A Sr.ª Vereadora Sandra Vicente mostrou-se estupefacta com a nomeação da

senhora chefe de gabinete como representante da autarquia na C.P.C.J., na

sequência da saída do senhor vice-presidente. Considerou que esta nomeação
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ocorreu sem a consulta e conhecimento das vereadoras do executivo, tendo

demonstrado falta de confiança politica nas mesmas. Ainda a este propósito,

referiu poder tratar-se de uma manobra politica antecipada. --------------------------

O Sr. Vereador Filipe Batista iniciou a intervenção referindo-se aos Códigos

de Conduta que devem ser aprovados pelas autarquias e que estão previstos

na Lei n.º 52/2019 de 31 de julho que regula o regime do exercício de funções

por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, suas obrigações

declarativas e respetivo regime sancionatório. Disse que esta lei estabelece o

princípio geral de que o exercício dessas funções é praticado em regime de

exclusividade e fixa um conjunto de princípios e regras específicas como

garantias da imparcialidade e um apertado elenco de incompatibilidades e de

impedimentos, bem como impõe obrigações declarativas e de conduta que

devem nortear o exercício de funções pelos titulares de cargos políticos, e que

para isso as autarquias locais devem aprovar Códigos de Conduta a publicar

no Diário da República e nas páginas da internet, para desenvolvimento, entre

outras, das matérias relativas a ofertas institucionais e hospitalidade. Referiu

que este novo regime jurídico entrou em vigor no dia vinte e cinco de outubro

de dois mil e dezanove e segundo o mesmo, os órgãos das autarquias locais

estavam obrigados a aprovar Códigos de Conduta até ao dia vinte e seis de

fevereiro de dois mil e vinte. Assim, e tendo em conta que esse prazo foi

ultrapassado, questionou o Senhor Presidente em que ponto de situação

estava esse documento. -------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador a este propósito disse já estar habituado ao incumprimento

sucessivo de prazos legais para produção de outros documentos, referindo-se

ao relatório de dois mil e dezanove de avaliação do grau de observância do

respeito pelos direitos e garantias constantes do Estatuto do Direito de

Oposição, que tinha de ter sido elaborado até trinta e um de março do presente

ano e aproveitou para relembrar o incumprimento em relação ao relatório do

ano de dois mil e dezoito depois de ter sido deliberado por unanimidade em

reunião ordinária de seis de setembro de dois mil e dezanove a concretização
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efetiva desse relatório. Salientou que compete à Câmara Municipal nos termos

da alínea yy) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro dar

cumprimento ao estatuto do direito de oposição e que essa competência

atualmente se encontra delegada no Presidente da Câmara, mas que pelo

sucessivo incumprimento era altura para se pôr em causa essa delegação. -----

Seguidamente o Senhor Vereador questionou a Senhora Vereadora Sandra

Vicente uma vez mais sobre o ponto de situação do Regulamento de Apoio ao

Associativismo e solicitou esclarecimentos para o facto de

incompreensivelmente não serem discutidos e eventualmente aprovados nas

reuniões do executivo, pedidos de apoio que as associações dirigem à

autarquia tendo em conta que apoiar atividades de natureza social, cultural,

educativa, desportiva, recreativa ou outras de interesse para o Município são

competências da Câmara Municipal, e não do Presidente. ----------------------------

Terminou a sua intervenção apresentando três requerimentos dirigidos ao

Senhor Presidente onde requereu 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 de Penamacor elaborados pelo

auditor externo que procede anualmente à revisão legal das contas; requereu

que fosse facultada cópia da norma de controlo interno em vigor da Câmara

Municipal de Penamacor; e por último requereu que fosse fornecida listagem

de funcionários da autarquia em situação de mobilidade interna intercarreiras

ou intercatergorias com especificação individualizada de data de início, carreira

e categoria ocupada na mobilidade, fundamentação da mobilidade e posição

remuneratória que auferem.---------------------------------------------------------------------

A Sr.ª Vereadora Sandra Vicente no respeitante à situação do Regulamento

de Apoio ao Associativismo, disse existir uma proposta de regulamento, uma

base de trabalho desde agosto de 2019, necessitando de apoio e

acompanhamento jurídico na sua tramitação. ---------------------------------------------
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O Sr. Presidente António Soares agradeceu as intervenções. Referindo-se à

intervenção da senhora vereadora Sandra Vicente respondeu tratar-se de um

processo que ocorreu na sequência da saída do senhor vice-presidente, devido

a questões de agenda, não tendo nada a acrescentar. ---------------------------------

No respeitante à intervenção do senhor vereador Filipe Batista sobre o Código

de Conduta informou que está a ser tratado. Sobre o relatório do Estatuto do

Direito de Oposição disse tomar nota. -------------------------------------------------------

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

1 – VENDA DE LOTE G4 – ZONA INDUSTRIAL DE PENAMACOR. --------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“No âmbito das atribuições dos municípios em matéria de promoção e

salvaguarda dos interesses próprios das respetiva populações e,

designadamente, em matéria de promoção do desenvolvimento, referidas na

alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mostra-se evidente a

importância que assume qualquer projeto de investimento na área do Município,

no que respeita à criação de riqueza, ao aumento de competitividade e

enquanto atrativo à fixação de população; -------------------------

Tendo vindo em 2018 a sociedade Medronhos da Malcata – Produção de

Medronho e Derivados, Lda., na pessoa da sua legal representante, Sra. Sara

Marisa Fernandes de Oliveira Nunes, apresentar a "declaração de intenções",

cuja reapreciação apresentou a este município por e-mail datado de 29 de Abril

de 2020 para implantação neste concelho de uma projeto de investimento, cujo

objeto consiste na produção de medronho, produção de licores, produção de

compotas, serviços de silvicultura e exploração florestal, existindo por parte

desta a necessidade de contruir uma unidade industrial, tendo à data cumprido

todos os pressupostos previstos nos artigos 1.º e 2.º do Regulamento de
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Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Penamacor, foi-lhe adjudicado por

escritura pública lavrada em 4 de maio de 2018, lavrada de folhas 7 a 8 verso

do Livro n.º 202 do Cartório Notarial de Castelo Branco, um lote de terreno para

construção urbana, denominado por LOTE G4, com a área de 1237 m2 e

confronta de norte Município de Penamacor, de sul com Lote G5, de nascente

com Município de Penamacor e de poente com arruamento, já descrito na

Conservatória do Registo Predial de Penamacor sob o número 6242 da

freguesia de Penamacor, cujo registo da Operação de Transformação

Fundiária – Loteamento prevista na alteração ao plano de pormenor da Zona

Industrial de Penamacor, foi registado na referida conservatória pela

Apresentação número 30 de 26 de Fevereiro de 2019. ---------------------------------

A sociedade Medronhos da Malcata – Produção de Medronho e Derivados,

Lda., não procedeu ao registo do lote a seu favor na competente conservatória

do Registo Predial, continuando o lote em nome do Município de Penamacor,

propondo por isso mesmo, o distrate da escritura anteriormente celebrada e a

celebração de uma nova em iguais termos e condições. -------------------------------

Por outro lado, e uma vez que o Município de Penamacor já registou a

Operação de Transformação Fundiária – Loteamento prevista na alteração ao

plano de pormenor da Zona Industrial de Penamacor, ainda que em data

posterior à celebração da escritura acima referida, já recebeu o preço e já deu

posse do lote a requerente, fará todo o sentido que se proceda à retificação da

mencionada escritura, de forma a que passe a incorporar que a nova descrição

predial e todas as alterações que se mostrem necessárias e adequadas ao

registo do lote a favor da adquirente, e não a desanexação predial que à data

se afigurou como solução possível, evitando assim, tanto o distrate proposto,

como a celebração de novo negócio. --------------------------------------------------------

Todavia, a adquirente do lote, no tempo que lhe foi fixado por força do

“Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Penamacor”, cuja

cópia integrou a escritura supra mencionada, não deu cumprimento ao inicio

das obras necessárias à implantação da unidade industrial que se propôs

construir, uma vez que não lhe foi possível obter o financiamento necessário
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para o efeito, situação que garantiu já se encontrar regularizada, estando

inclusive em condições de submeter a este município o pedido de

licenciamento da obra, o que ocorrerá no máximo até dia 29 de Maio de 2020,

pelo que a prorrogação do prazo previsto --------------------------------------------------

Nestes termos, uma vez que tanto o pedido inicial, como a sua reapreciação,

terem sido instruídos em conformidade com o “Regulamento de Aquisição de

Lotes na Zona Industrial de Penamacor” e considerando o interesse do

investimento que se propõe realizar, bem como a criação de novos postos de

trabalho, PROPONHO que seja deliberado: -----------------------------------------------

1 – Aceitar a “declaração de intenções” apresentada pela requerente, nos

termos do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona

Industrial de Penamacor e promover a notificação prevista no n.º 4 do mesmo

artigo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – Não aceitar o distrate da escritura celebrada e celebração de nova escritura

sobre o aludido LOTE G4, mas sim proceder à retificação da escritura

celebrada com esta em 2018, no sentido passar a constar da mesma a nova

descrição predial resultante da inscrição da Operação de Transformação

Fundiária – Loteamento prevista na alteração ao plano de pormenor da Zona

Industrial de Penamacor. ------------------------------------------------------------------------

3 - Fazer constar da retificação ao contrato de compra e venda inicial, a

manutenção da cláusula de sujeição por parte da sociedade adquirente ao

Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Penamacor”,

produzindo efeitos a partir da data da retificação à escritura referida”. -------------

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

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------
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“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; ---------------------------------------------------------------------

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
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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 Carla Isabel Nunes Matos 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 técnico, para a carreira e

categoria de técnico superior no Serviço de Coordenação Financeira, Serviço

de Recursos Humanos e Pessoal desde, 01/07/2019; ----------------------------------

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 Técnico Superior no

Serviço de Coordenação Financeira, Serviço de Recursos Humanos e Pessoal,

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,
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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 criado 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

Carla Isabel Nunes Matos Assistente Técnica Técnica Superior

O senhor vereador Filipe Batista congratulou-se com a consolidação da técnica

superior no serviço de recursos humanos e pessoal. -----------------------------------

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. ----------------------------------
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3 – 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 3.676.285,80 euros e

uma despesa também acumulada de 2.601.698,99 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 doze 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


