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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 8 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 28 DE ABRIL DE 2020.

Aos vinte e oito do mês de abril 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 4/2020 e N.º 5/2020 e Alteração às

Grandes Opções do Plano Nº 4/2020; -------------------------------------------------------

2. Proc. N.º MA - 08/2019: “Requalificação e Ampliação do Bar/Restaurante da

Piscina Municipal” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da Empreitada

de Obras Públicas; --------------------------------------------------------------------------------

3. Projeto de Emparcelamento Simples denominada “Aranhões - Penamacor”.

Proposta de aprovação a submeter à Câmara por João Emanuel Silva

solicitador, (cédula prof. N.º 4938), em representação de Sara Rodrigues

Borges dos Reis e José Manuel Varela Baetas, entendidos como promotores

da referida ação; -----------------------------------------------------------------------------------

4. Projeto de Emparcelamento Simples denominada “Cabeço das Paredes -

Meimoa”. Proposta de aprovação a submeter à Câmara por João Emanuel

Silva solicitador, (cédula prof. N.º 4938), em representação de António Manuel

Conceição Cabanas, entendido como promotor da referida ação; -------------------

5. Projeto de Emparcelamento Simples denominada “Vale - Meimoa”. Proposta

de aprovação a submeter à Câmara por João Emanuel Silva solicitador, (cédula

prof. N.º 4938), em representação de António Manuel Conceição Cabanas,

entendido como promotor da referida ação; -----------------------------------------------

6. Proposta de Operação de Reabilitação Urbana em Aranhas; ----------------------

7. Proposta de Operação de Reabilitação Urbana em Águas (União de

Freguesias de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires); ----------------------

8. Proposta de Operação de Reabilitação Urbana em Aldeia do Bispo (União de

Freguesias de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires); ----------------------
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9. Proposta de Operação de Reabilitação Urbana em Meimão; ----------------------

10. Proposta de Operação de Reabilitação Urbana em Salvador; -------------------

11. Proposta de Operação de Reabilitação Urbana em Vale da Senhora da

Póvoa; ------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Proposta de Medidas Excecionais no âmbito da Pandemia COVID-19; -------
13. Protocolo entre o Município e as Juntas de freguesia do Concelho para

reforço/instalação Redes Wi-Fi nas freguesias; -------------------------------------------

14. 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 14 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 dos presentes na

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

A Sr.ª Vereadora Sandra Vicente leu a declaração que se transcreve: -----------
“Alvorada (com Morteiros); Ato simbólico: Hastear da Bandeira nos Paços do

Concelho (direto na pagina de facebook da CMP);Grândola Vila Morena e Hino

Nacional de Portugal - A Portuguesa (direto na pagina de facebook da CMP);
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Publicação da Pagina de facebook da Câmara Municipal, de uma mensagem

do sr. presidente da câmara e do sr presidente da assembleia Municipal. --------

Este poderia ter sido, um hipotético programa designado, quiça por

"comemorações em casa" do 46º aniversário do 25 de Abril em Penamacor. ----

À memória do meu pai, que sempre defendeu a liberdade, à memória dos

nossos avós, merecem mais, merecem que a revolução não pare, que não a

deixemos parar, e que mesmo confinados ganhemos fôlego para fazer mais e

melhor, para exigir mais e melhor. Celebrar Abril é celebrar a Igualdade, é

celebrar a Liberdade de mudar e decidir, o direito a eleger e ser eleito é ter a

LIBERDADE de ter DIREITOS. É renovar todos os anos, o compromisso com a

liberdade, a democracia, o desenvolvimento. ---------------------------------------------

É um luxo poder não ligar ao 25 de Abril. Mas também isso foi uma conquista.

E as conquistas têm de ser celebradas para não dar força a quem quer destrui-

las e substitui-las por esquemas de saúde, educação e liberdade mais

benéficas para quem quer e sonha ganhar dinheiro com isso. E é preciso que

isso nunca se esqueça. --------------------------------------------------------------------------

Citando o Sr. Presidente da Republica, no seu discurso na AR: "Deixar de

evocar o 25 de Abril, no tempo em que ele, porventura, mais está a ser posto à

prova nos últimos 46 anos, seria um absurdo cívico." -----------------------------------

E em Penamacor foi um absurdo não se ter celebrado o dia da LIBERDADE, o

25 de abril. ------------------------------------------------------------------------------------------

Viva o 25 de Abril! ---------------------------------------------------------------------------------

Viva a LIBERDADE -------------------------------------------------------------------------------

VIVA PORTUGAL” --------------------------------------------------------------------------------

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

elementos do executivo presentes na reunião, ainda sem público presente, no

terceiro período do estado de emergência devido à pandemia do COVID19,

desejando um regresso à normalidade das vidas de cada um no mais curto

espaço de tempo. ---------------------------------------------------------------------------------
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Referiu ter visto um comunicado da autarquia onde refere que o Município

estabeleceu um acordo com uma cooperativa agrícola, visando a aquisição de

uma quantidade significativa de queijos, cerca de dois mil e quinhentos, a

serem distribuídos pelas IPSS do Concelho. Disse que a apurar pela

quantidade o acordo deveria rondar uma quantia nunca inferior a vinte e cinco

mil euros. Referiu também entender que esse acordo contribuía para o

escoamento da produção dessa cooperativa, assim como facilitaria a

continuidade da recolha de leite junto de produtores do Concelho. No entanto,

salientou que no Concelho de Penamacor há muitos outros agentes

económicos a passar por dificuldades de escoamento dos seus produtos ou

prestação dos seus serviços e que de igual forma gostariam de estabelecer

acordo idêntico ao que foi estabelecido com a cooperativa. O Senhor Vereador

disse ter sido aberto um precedente e como tal questionou o Senhor Presidente

se estariam previstos mais acordos com outros agentes económicos do

Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, fez referência uma vez mais ao Programa “ABEM: Rede

Solidária do Medicamento”, que atualmente podia ser uma mais-valia no apoio

às famílias devido à pandemia provocada pelo coronavírus e pelo decretado

Estado de Emergência, uma vez que as famílias diminuíram os seus

rendimentos ficando ainda mais vulneráveis na sua situação financeira.

Relembrou que este programa permitiria às famílias um apoio de cem por cento

dos custos com medicamentos prescritos por médicos. Referiu ainda que ele

próprio há alguns meses, antes sequer de existir a pandemia, estabeleceu

contactos com a Associação promotora do programa e que foi intentada pela

Associação uma reunião com a autarquia que nunca chegou a ser concretizada

porque o Senhor Presidente nunca a chegou a confirmar. O Senhor Vereador

questionou o Senhor Presidente se o contexto atual não era propício à

celebração deste tipo de protocolos.----------------------------------------------------------
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O Sr. Presidente António Soares agradeceu as intervenções dos senhores

vereadores. Deu conhecimento aos senhores vereadores da decisão de inserir

a receita do IVA no orçamento para 2020, através de uma alteração orçamental,

informação que fica anexa à presente ata.---------------------------------

Em relação à intervenção da senhora vereadora Sandra Vicente, disse ter

acordado com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal não se realizar a

Sessão Pública Extraordinária Comemorativa do 25 de abril, devido à situação

epidemiológica que se vive atualmente. No respeitante ao acordo com uma

cooperativa agrícola referido pelo Senhor Vereador Filipe Batista, disse estar

recetivo a analisar qualquer situação de agentes económicos do concelho que

seja apresentada. ---------------------------------------------------------------------------

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

1 – RATIFICAÇÃO À ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL Nº 4/2020 E Nº 5/2020 E
ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Nº 4/2020. --------------------

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 – PROC. N.º MA – 08/2019: “REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
BAR/RESTAURANTE DA PISCINA MUNICIPAL” – 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. -----------------------------------

PROPONHO 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 e

Ampliação do Bar/Restaurante da Piscina Municipal"; ----------------------------------

3 - Aprovação em minuta, 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. -------------------------------------------------

3 - PROJETO DE EMPARCELAMENTO SIMPLES DENOMINADO
“ARANHÕES - PENAMACOR”. PROPOSTA DE APROVAÇÃO A SUBMETER
À CÂMARA POR JOÃO EMANUEL SILVA SOLICITADOR, (CÉDULA PROF.
Nº 4938), EM REPRESENTAÇÃO DE SARA RODRIGUES BORGES DOS
REIS E JOSÉ MANUEL VARELA BAETAS, ENTENDIDOS COMO
PROMOTORES DA REFERIDA ACÃO. ----------------------------------------------------
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Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“De acordo com a informação 106/2020/DO-OPPOT; tendo em conta o

disposto na Lei 111/2015 de 27 de Agosto nos termos do seu Artigo 9º;

considerando que é o Município de Penamacor a entidade territorialmente

competente para aprovar projetos/propostas de “Emparcelamento Simples”,

iniciativa dos proprietários ou promotores interessados; tomando ainda em

conta que o projeto/proposta apresentada à consideração do município pode

ser entendida como uma forma de melhoramento da estrutura fundiária com

reflexos no âmbito do uso do solo; potenciando o desenvolvimento da estrutura

produtiva, numa perspetiva de economia de escala em relação ao uso agrícola

do solo; dado que tal prática encontra acolhimento no Regulamento do Plano

Diretor Municipal, segundo os seus artigos 2º, 15º e 20º; acha-se possível

propor a aprovação da ação de emparcelamento pretendida. ------------------------

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

Não se encontraram quaisquer condicionantes à ação pretendida; sejam de

carácter regulamentar pelo P.D.M em vigor ou outras entendidas como

eventuais condicionantes resultantes de planos especiais de ordenamento do

território; restrições de utilidade pública ou servidões administrativas. O

projeto/proposta não contraria o disposto na portaria 219/2016 de 9 de Agosto

quanto a “áreas mínimas de cultura” ou quanto à “superfície máxima resultante

do redimensionamento de explorações agrícolas”; estando na linha do objetivo

pretendido na mesma. ---------------------------------------------------------------------------

Desta forma ponderados todos os aspetos inerentes ao projeto/proposta de

emparcelamento em apreço denominada, “Aranhões – Penamacor”, propõe-
se a aprovação da mesma nos ternos da informação acima referida, aprovando

igualmente a minuta de certidão nela incluída; constituindo-se a mesma como o

documento de confirmação do ato a fornecer ao requerente”. ------------------------

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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4 - PROJETO DE EMPARCELAMENTO SIMPLES DENOMINADO “CABEÇO
DAS PAREDES - MEIMOA”. PROPOSTA DE APROVAÇÃO A SUBMETER À
CÂMARA POR JOÃO EMANUEL SILVA SOLICITADOR, (CÉDULA PROF. Nº
4938), EM REPRESENTAÇÃO DE ANTÓNIO MANUEL CONCEIÇÃO
CABANAS, ENTENDIDO COMO PROMOTOR DA REFERIDA ACÃO. -----------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“De acordo com a informação 110/2020/DO-OPPOT; tendo em conta o

disposto na Lei 111/2015 de 27 de Agosto nos termos do seu Artigo 9º;

considerando que é o Município de Penamacor a entidade territorialmente

competente para aprovar projetos/propostas de “Emparcelamento Simples”,

iniciativa dos proprietários ou promotores interessados; tomando ainda em

conta que o projeto/proposta apresentada à consideração do município pode

ser entendida como uma forma de melhoramento da estrutura fundiária com

reflexos no âmbito do uso do solo; potenciando o desenvolvimento da estrutura

produtiva, numa perspetiva de economia de escala em relação ao uso agrícola

do solo; dado que tal prática encontra acolhimento no Regulamento do Plano

Diretor Municipal, segundo os seus artigos 2º, 15º e 20º; acha-se possível

propor a aprovação da ação de emparcelamento pretendida. ------------------------

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

Não se encontraram quaisquer condicionantes à ação pretendida; sejam de

carácter regulamentar pelo P.D.M em vigor ou outras entendidas como

eventuais condicionantes resultantes de planos especiais de ordenamento do

território; restrições de utilidade pública ou servidões administrativas. O

projeto/proposta não contraria o disposto na portaria 219/2016 de 9 de Agosto

quanto a “áreas mínimas de cultura” ou quanto à “superfície máxima resultante

do redimensionamento de explorações agrícolas”; estando na linha do objetivo

pretendido na mesma. ---------------------------------------------------------------------------
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Desta forma ponderados todos os aspetos inerentes ao projeto/proposta de

emparcelamento em apreço denominada, “Cabeço das Paredes - Meimoa”;
propõe-se a aprovação da mesma nos ternos da informação acima referida,

aprovando igualmente a minuta de certidão nela incluída; constituindo-se a

mesma como o documento de confirmação do ato a fornecer ao requerente. ----

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 - PROJETO DE EMPARCELAMENTO SIMPLES DENOMINADO “VALE -
MEIMOA”. PROPOSTA DE APROVAÇÃO A SUBMETER À CÂMARA POR
JOÃO EMANUEL SILVA SOLICITADOR, (CÉDULA PROF. Nº 4938), EM
REPRESENTAÇÃO DE ANTÓNIO MANUEL CONCEIÇÃO CABANAS,
ENTENDIDO COMO PROMOTOR DA REFERIDA ACÃO. ---------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

De acordo com a informação 111/2020/DO-OPPOT; tendo em conta o disposto

na Lei 111/2015 de 27 de Agosto nos termos do seu Artigo 9º; considerando

que é o Município de Penamacor a entidade territorialmente competente para

aprovar projetos/propostas de “Emparcelamento Simples”, iniciativa dos

proprietários ou promotores interessados; tomando ainda em conta que o

projeto/proposta apresentada à consideração do município pode ser entendida

como uma forma de melhoramento da estrutura fundiária com reflexos no

âmbito do uso do solo; potenciando o desenvolvimento da estrutura produtiva,

numa perspetiva de economia de escala em relação ao uso agrícola do solo;

dado que tal prática encontra acolhimento no Regulamento do Plano Diretor

Municipal, segundo os seus artigos 2º, 15º e 20º; acha-se possível propor a

aprovação da ação de emparcelamento pretendida. ------------------------------------

Não se encontraram quaisquer condicionantes à ação pretendida; sejam de

carácter regulamentar pelo P.D.M em vigor ou outras entendidas como



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

eventuais condicionantes resultantes de planos especiais de ordenamento do

território; restrições de utilidade pública ou servidões administrativas. O

projeto/proposta não contraria o disposto na portaria 219/2016 de 9 de Agosto

quanto a “áreas mínimas de cultura” ou quanto à “superfície máxima resultante

do redimensionamento de explorações agrícolas”; estando na linha do objetivo

pretendido na mesma. ---------------------------------------------------------------------------

Desta forma ponderados todos os aspetos inerentes ao projeto/proposta de

emparcelamento em apreço denominada, “Vale-Meimoa”; propõe-se a

aprovação da mesma nos ternos da informação acima referida, aprovando

igualmente a minuta de certidão nela incluída; constituindo-se a mesma como o

documento de confirmação do ato a fornecer ao requerente”. ------------------------

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

6 – PROPOSTA DE OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA EM
ARANHAS. ---------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Por deliberação da Assembleia Municipal de Penamacor, em sessão realizada

no dia 30 de junho de 2017 sob proposta da Câmara Municipal deliberada no

dia 21 de Junho de 2017, foi aprovada a delimitação da “Área de Reabilitação

Urbana” ─ ARU da Freguesia de Aranhas, nos termos do “Regime Jurídico da

Reabilitação Urbana” – RJRU, dado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de

outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto;

procedimento previsto no artigo 13.º deste diploma; tendo-se procedido

igualmente à publicitação do ato no sítio eletrónico do Município; à

comunicação da aprovação da delimitação da ARU ao Instituto de Habitação e

da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU), (conforme o disposto nos n.ºs 4 e 5 do
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artigo 13.º do RJRU); bem como à sua publicação na 2.ª série do Diário da

República, de 20 de Setembro de 2017, através do Aviso n.º 10871/2017. -------

Dando cumprimento ao artigo 15º do RJRU, que define um prazo de 3 anos

para a aprovação da “Operação de Reabilitação Urbana” ─ ORU após a

aprovação da ARU, foi celebrado um Contrato de Prestação de Serviços com a

empresa TERRISIRGA – Territórios & Redes, Lda. para a elaboração do

respetivo “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” (PERU), em

conformidade com o estabelecido no n.º 2 do artigo 33.º do RJRU. -----------------

No caso do PERU da Freguesia de Aranhas, considerando a natureza e âmbito

do quadro de ações/projetos previstos, ficou definido que o tipo de “Operação

de Reabilitação Urbana” – (ORU) a implementar para este território seria

“sistemática”, tendo presente nomeadamente, a abrangência e diversidade das

intervenções previstas ao nível de infraestruturas, que neste caso se

encontram associadas a um programa de investimento público abrangendo um

projeto de requalificação de um arruamento e espaço público circundante;

totalizando um investimento de cerca de 100.000 e euros. ----------------------------

Do ponto de vista temporal esta ORU será operacionalizada num período total

de dez anos, a contar da data da sua aprovação. ----------------------------------------

Assim, nos termos do RJRU, foi elaborado o “Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana” que se encontra anexo à presente proposta, o qual

estabelece uma visão, estratégia e projetos estruturantes para a ARU da

freguesia de Aranhas, identificando ainda possíveis fontes de financiamento e

benefícios fiscais resultantes da aprovação da sua delimitação. ---------------------

Deste modo, venho propor que o executivo camarário delibere: --------------------

─ Submeter a discussão pública o “Programa Estratégico de Reabilitação

Urbana” da ARU de Aranhas, nos termos do procedimento previsto no n.º 4 do

artigo 17.º do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana”, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação que lhe foi

conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, com as alterações introduzidas

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Dec. Lei n.º 88/2017 de

27 de julho; discussão pública que será a promover nos termos do n.º 2 do
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artigo 89.º do “Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial” ─ RJIGT,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, pelo período de 20 dias

úteis”. --------------------------------------------------------------------------------------

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 OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA EM ÁGUAS
(UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALDEIA DO BISPO, ÁGUAS E ALDEIA DE
JOÃO PIRES). -------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Por deliberação da Assembleia Municipal de Penamacor, em sessão realizada

no dia 30 de junho de 2017 sob proposta da Câmara Municipal deliberada no

dia 21 de junho de 2017, foi aprovada a delimitação da “Área de Reabilitação

Urbana” ─ ARU da Freguesia de Águas, nos termos do “Regime Jurídico da

Reabilitação Urbana” – RJRU, dado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de

outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto;

procedimento previsto no artigo 13.º deste diploma; tendo-se procedido

igualmente à publicitação do ato no sítio eletrónico do Município; à

comunicação da aprovação da delimitação da ARU ao Instituto de Habitação e

da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU), (conforme o disposto nos n.ºs 4 e 5 do

artigo 13.º do RJRU); bem como à sua publicação na 2.ª série do Diário da

República, de 20 de Setembro de 2017, através do Aviso n.º 10870/2017. -------

Dando cumprimento ao artigo 15º do RJRU, que define um prazo de 3 anos

para a aprovação da “Operação de Reabilitação Urbana” ─ ORU após a

aprovação da ARU, foi celebrado um Contrato de Prestação de Serviços com a

empresa TERRISIRGA – Territórios & Redes, Lda. para a elaboração do

respetivo “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” (PERU), em

conformidade com o estabelecido no n.º 2 do artigo 33.º do RJRU. -----------------
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No caso do PERU de Águas, (União de Freguesias de Aldeia do Bispo, Águas

e Aldeia de João Pires), considerando a natureza e âmbito do quadro de

ações/projetos previstos, ficou definido que o tipo de “Operação de

Reabilitação Urbana” – (ORU) a implementar para este território seria

“sistemática”, tendo presente nomeadamente, a abrangência e diversidade das

intervenções previstas ao nível de infraestruturas, que neste caso se

encontram associadas a um programa de investimento público abrangendo um

projeto de requalificação de espaços públicos entendidos como zonas de lazer;

totalizando um investimento de cerca de 100.000 e euros. ----------------------------

Do ponto de vista temporal esta ORU será operacionalizada num período total

de dez anos, a contar da data da sua aprovação. ----------------------------------------

Assim, nos termos do RJRU, foi elaborado o “Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana” que se encontra anexo à presente proposta, o qual

estabelece uma visão, estratégia e projetos estruturantes para a ARU da

Freguesia de Águas identificando ainda possíveis fontes de financiamento e

benefícios fiscais resultantes da aprovação da sua delimitação. ---------------------

Deste modo, venho propor que o executivo camarário delibere: --------------------

─ Submeter a discussão pública o “Programa Estratégico de Reabilitação

Urbana” da ARU de Águas, nos termos do procedimento previsto no n.º 4 do

artigo 17.º do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana”, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação que lhe foi

conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, com as alterações introduzidas

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Dec. Lei n.º 88/2017 de

27 de julho; discussão pública que será a promover nos termos do n.º 2 do

artigo 89.º do “Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial” ─ RJIGT,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, pelo período de 20 dias

úteis”. --------------------------------------------------------------------------------------

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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8 – PROPOSTA DE OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA EM ALDEIA
DO BISPO (UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALDEIA DO BISPO, ÁGUAS E
ALDEIA DE JOÃO PIRES). --------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Por deliberação da Assembleia Municipal de Penamacor, em sessão realizada

no dia 28 de abril de 2017 sob proposta da Câmara Municipal deliberada no dia

21 de abril de 2017, foi aprovada a delimitação da “Área de Reabilitação

Urbana” ─ ARU de Aldeia do Bispo, nos termos do “Regime Jurídico da

Reabilitação Urbana” – RJRU, dado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de

outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto;

procedimento previsto no artigo 13.º deste diploma; tendo-se procedido

igualmente à publicitação do ato no sítio eletrónico do Município; à

comunicação da aprovação da delimitação da ARU ao Instituto de Habitação e

da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU), (conforme o disposto nos n.ºs 4 e 5 do

artigo 13.º do RJRU); bem como à sua publicação na 2.ª série do Diário da

República, de 5 de julho de 2017, através do Aviso n.º 7583/2017. -----------------

Dando cumprimento ao artigo 15º do RJRU, que define um prazo de 3 anos

para a aprovação da “Operação de Reabilitação Urbana” ─ ORU após a

aprovação da ARU, foi celebrado um Contrato de Prestação de Serviços com a

empresa TERRISIRGA – Territórios & Redes, Lda. para a elaboração do

respetivo “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” (PERU), em

conformidade com o estabelecido no n.º 2 do artigo 33.º do RJRU. -----------------

No caso do PERU de Aldeia do Bispo, (União de Freguesias de Aldeia do Bispo,

Águas e Aldeia de João Pires), considerando a natureza e âmbito do quadro de

ações/projetos previstos, ficou definido que o tipo de “Operação de

Reabilitação Urbana” – (ORU) a implementar para este território seria

“sistemática”, tendo presente nomeadamente, a abrangência e diversidade das

intervenções previstas ao nível de infraestruturas, espaços urbanos e edifícios;

intervenções associadas a um programa de investimento público, neste caso
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abrangendo duas ações/projetos especificamente ligados à requalificação

urbana do centro da Freguesia e à reabilitação/reconversão de um antigo lagar,

igualmente no centro; totalizando um investimento de cerca de 400.000 euros.

Do ponto de vista temporal esta ORU será operacionalizada num período total

de dez anos, a contar da data da sua aprovação. ----------------------------------------

Assim, nos termos do RJRU, foi elaborado o “Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana” que se encontra anexo à presente proposta, o qual

estabelece uma visão, estratégia e projetos estruturantes para a ARU de Aldeia

do Bispo, identificando ainda possíveis fontes de financiamento e benefícios

fiscais resultantes da aprovação da sua delimitação. -----------------------------------

-

Deste modo, venho propor que o executivo camarário delibere: --------------------

─ Submeter a discussão pública o “Programa Estratégico de Reabilitação

Urbana” da ARU de Aldeia do Bispo, nos termos do procedimento previsto no

n.º 4 do artigo 17.º do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana”, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação que lhe foi

conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, com as alterações introduzidas

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Dec. Lei n.º 88/2017 de

27 de julho; discussão pública que será a promover nos termos do n.º 2 do

artigo 89.º do “Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial” ─ RJIGT,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, pelo período de 20 dias

úteis”. --------------------------------------------------------------------------------------

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 – PROPOSTA DE OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA EM MEIMÃO.

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Por deliberação da Assembleia Municipal de Penamacor, em sessão realizada

no dia 28 de abril de 2017 sob proposta da Câmara Municipal deliberada no dia
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21 de abril de 2017, foi aprovada a delimitação da “Área de Reabilitação

Urbana” ─ ARU de Meimão, nos termos do “Regime Jurídico da Reabilitação

Urbana” – RJRU, dado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro,

alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto; procedimento

previsto no artigo 13.º deste diploma; tendo-se procedido igualmente à

publicitação do ato no sítio eletrónico do Município; à comunicação da

aprovação da delimitação da ARU ao Instituto de Habitação e da Reabilitação

Urbana, I. P. (IHRU), (conforme o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 13.º do

RJRU); bem como à sua publicação na 2.ª série do Diário da República, de 5

de julho de 2017, através do Aviso n.º 7584/2017. ---------------------------------------

Dando cumprimento ao artigo 15º do RJRU, que define um prazo de 3 anos

para a aprovação da “Operação de Reabilitação Urbana” ─ ORU após a

aprovação da ARU, foi celebrado um Contrato de Prestação de Serviços com a

empresa TERRISIRGA – Territórios & Redes, Lda. para a elaboração do

respetivo “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” (PERU), em

conformidade com o estabelecido no n.º 2 do artigo 33.º do RJRU. -----------------

No caso do PERU da freguesia de Meimão, considerando a natureza e âmbito

do quadro de ações/projetos previstos, ficou definido que o tipo de “Operação

de Reabilitação Urbana” – (ORU) a implementar para este território seria

“sistemática”, tendo presente nomeadamente, a abrangência e diversidade das

intervenções previstas ao nível de infraestruturas e edifícios públicos, que se

encontram associados ao programa de investimento público que neste caso

abrange três ações/projetos especificamente ligados à requalificação urbana e

reabilitação de edifícios públicos; totalizando um investimento de cerca de

400.000 euros. -------------------------------------------------------------------------------------

Do ponto de vista temporal esta ORU será operacionalizada num período total

de dez anos, a contar da data da sua aprovação. ----------------------------------------

Assim, nos termos do RJRU, foi elaborado o “Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana” que se encontra anexo à presente proposta, o qual

estabelece uma visão, estratégia e projetos estruturantes para a ARU de

Meimão, identificando ainda possíveis fontes de financiamento e benefícios
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fiscais resultantes da aprovação da sua delimitação. -----------------------------------

-

Deste modo, venho propor que o executivo camarário delibere: --------------------

─ Submeter a discussão pública o “Programa Estratégico de Reabilitação

Urbana” da ARU de Meimão, nos termos do procedimento previsto no n.º 4 do

artigo 17.º do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana”, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação que lhe foi

conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, com as alterações introduzidas

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Dec. Lei n.º 88/2017 de

27 de julho; discussão pública que será a promover nos termos do n.º 2 do

artigo 89.º do “Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial” ─ RJIGT,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, pelo período de 20 dias

úteis”. --------------------------------------------------------------------------------------

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

10 – PROPOSTA DE OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA EM
SALVADOR. ---------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Por deliberação da Assembleia Municipal de Penamacor, em sessão realizada

no 28 de abril de 2017 sob proposta da Câmara Municipal deliberada no dia 21

de abril de 2017, foi aprovada a delimitação da “Área de Reabilitação Urbana”

─ ARU de Salvador, nos termos do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana” –

RJRU, dado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e

republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto; procedimento previsto no

artigo 13.º deste diploma; tendo-se procedido igualmente à publicitação do ato

no sítio eletrónico do Município; à comunicação da aprovação da delimitação

da ARU ao Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU),

(conforme o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 13.º do RJRU); bem como à sua
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publicação na 2.ª série do Diário da República, de 29 de junho de 2017, através

do Aviso n.º 7275/2017. -------------------------------------------------------------------------

Dando cumprimento ao artigo 15º do RJRU, que define um prazo de 3 anos

para a aprovação da “Operação de Reabilitação Urbana” ─ ORU após a

aprovação da ARU, foi celebrado um Contrato de Prestação de Serviços com a

empresa TERRISIRGA – Territórios & Redes, Lda. para a elaboração do

respetivo “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” (PERU), em

conformidade com o estabelecido no n.º 2 do artigo 33.º do RJRU. -----------------

No caso do PERU de Salvador, considerando a natureza e âmbito do quadro

de ações/projetos previstos, ficou definido que o tipo de “Operação de

Reabilitação Urbana” – (ORU) a implementar para este território seria

“sistemática”, tendo presente nomeadamente, a abrangência e diversidade das

intervenções previstas ao nível de infraestruturas, espaços urbanos e edifícios

públicos associadas ao programa de investimento público pretendido que neste

caso abrange duas ações/projetos especificamente ligados à requalificação

urbana da freguesia e reabilitação do edifício da Junta de Freguesia;

totalizando um investimento de cerca de 150.000 euros. ------------------------------

Do ponto de vista temporal esta ORU será operacionalizada num período total

de dez anos, a contar da data da sua aprovação. ----------------------------------------

Assim, nos termos do RJRU, foi elaborado o “Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana” que se encontra anexo à presente proposta, o qual

estabelece uma visão, estratégia e projetos estruturantes para a ARU de

Salvador, identificando ainda possíveis fontes de financiamento e benefícios

fiscais resultantes da aprovação da sua delimitação. -----------------------------------

-

Deste modo, venho propor que o executivo camarário delibere: --------------------

─ Submeter a discussão pública o “Programa Estratégico de Reabilitação

Urbana” da ARU de Salvador, nos termos do procedimento previsto no n.º 4 do

artigo 17.º do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana”, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação que lhe foi

conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, com as alterações introduzidas
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pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Dec. Lei n.º 88/2017 de

27 de julho; discussão pública que será a promover nos termos do n.º 2 do

artigo 89.º do “Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial” ─ RJIGT,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, pelo período de 20 dias

úteis”. --------------------------------------------------------------------------------------

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

11 – PROPOSTA DE OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA EM VALE
DA SENHORA DA PÓVOA. --------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Por deliberação da Assembleia Municipal de Penamacor, em sessão realizada

no dia 30 de junho de 2017 sob proposta da Câmara Municipal deliberada no

dia 21 de junho de 2017, foi aprovada a delimitação da “Área de Reabilitação

Urbana” ─ ARU de Vale da Senhora da Póvoa, nos termos do “Regime Jurídico

da Reabilitação Urbana” – RJRU, dado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de

outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto;

procedimento previsto no artigo 13.º deste diploma; tendo-se procedido

igualmente à publicitação do ato no sítio eletrónico do Município; à

comunicação da aprovação da delimitação da ARU ao Instituto de Habitação e

da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU), (conforme o disposto nos n.ºs 4 e 5 do

artigo 13.º do RJRU); bem como à sua publicação na 2.ª série do Diário da

República, de 23 de Agosto de 2017, através do Aviso n.º 9737/2017. -------------

Dando cumprimento ao artigo 15º do RJRU, que define um prazo de 3 anos

para a aprovação da “Operação de Reabilitação Urbana” ─ ORU após a

aprovação da ARU, foi celebrado um Contrato de Prestação de Serviços com a

empresa TERRISIRGA – Territórios & Redes, Lda. para a elaboração do

respetivo “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” (PERU), em

conformidade com o estabelecido no n.º 2 do artigo 33.º do RJRU. -----------------
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No caso do PERU de Vale da Senhora da Póvoa, considerando a natureza e

âmbito do quadro de ações/projetos previstos, ficou definido que o tipo de

“Operação de Reabilitação Urbana” – (ORU) a implementar para este território

seria “sistemática”, tendo presente nomeadamente, a abrangência e

diversidade das intervenções previstas ao nível de infraestruturas, que neste

caso se encontram associadas a um programa de investimento público

abrangendo um projeto de requalificação de espaços públicos entendidos como

uma zona de lazer; totalizando um investimento de cerca de 250.000 e euros. --

Do ponto de vista temporal esta ORU será operacionalizada num período total

de dez anos, a contar da data da sua aprovação. ----------------------------------------

Assim, nos termos do RJRU, foi elaborado o “Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana” que se encontra anexo à presente proposta, o qual

estabelece uma visão, estratégia e projetos estruturantes para a ARU de Vale

da Senhora da Póvoa, identificando ainda possíveis fontes de financiamento e

benefícios fiscais resultantes da aprovação da sua delimitação. ---------------------

Deste modo, venho propor que o executivo camarário delibere: --------------------

─ Submeter a discussão pública o “Programa Estratégico de Reabilitação

Urbana” da ARU de Vale da Senhora da Póvoa, nos termos do procedimento

previsto no n.º 4 do artigo 17.º do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana”,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação que

lhe foi conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, com as alterações

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Dec. Lei

n.º 88/2017 de 27 de julho; discussão pública que será a promover nos termos

do n.º 2 do artigo 89.º do “Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão

Territorial” ─ RJIGT, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, pelo

período de 20 dias úteis”. -----------------------------------------------------------------------

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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12 – PROPOSTA DE MEDIDAS EXCECIONAIS NO ÂMBITO DA PANDEMIA
COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------

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 aos órgãos da Administração Pública prosseguir o interesse

público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos

cidadãos; --------------------------------------------------------------------------------------------

A situação excecional que se vive, os constrangimentos causados no

desenvolvimento regular das atividades, o impacto económico e social que terá
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sobre as famílias e as empresas, neste momento que é já considerado de

urgência económica. -----------------------------------------------------------------------------

Entende esta Câmara Municipal, neste contexto, de fragilidade económica das

famílias e empresas, adotar as seguintes medidas, as quais serão reavaliadas,

de acordo com a evolução da situação epidemiológica do Covid 19; ---------------

a) Isenção do pagamento nos meses de março, abril, maio e junho das rendas

da Praça Municipal e dos estabelecimentos concessionados pelo Município que

por força do Decreto nº 2-A/2020 se encontrem obrigatoriamente encerrados;

b) Isenção do pagamento das taxas relativas à utilização do terrado municipal;

c) Isenção do pagamento das rendas devidas pelos agricultores ao município

no âmbito do arrendamento rural;

d) Prorrogação do prazo por mais 90 dias para prazos de

execução/notificações de obras públicas e particulares”. ------------------------------

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

13 – PROPOSTA DE APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO PARA
REFORÇO/INSTALAÇÃO REDES WI-FI. --------------------------------------------------

O Senhor Presidente referiu que perante a nova realidade educativa, a Câmara

Municipal através das Juntas de Freguesia, pretende proceder ao reforço das

redes WI FI nas freguesias do Concelho, de forma a que os alunos possam

através de meios virtuais à distância ter acesso à educação; -------------------------

Considerando as atribuições do Município no apoio ao desenvolvimento das

freguesias; ------------------------------------------------------------------------------------------

Propôs que a Câmara Municipal de Penamacor delibere, ao abrigo da alínea j)

do n.º 1 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, submeter à

Assembleia Municipal, no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos

interesses próprios das populações, apoiar as Juntas de Freguesia do

Concelho com um apoio financeiro no valor referido nas minutas de protocolo,

que se anexam à presente proposta. --------------------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

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

14 – 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 3.646.324,66 euros e

uma despesa também acumulada de 2.494.268,03 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 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


