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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 5 DE JUNHO DE 2020.

Aos cinco dias do mês de junho 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. Autorização para Marcação de Vistoria pelo Regime Jurídico da Exploração

dos Estabelecimentos de Alojamento Local; -----------------------------------------------

2. Redução de taxas requerida por António José Pires Mendes; ---------------------
3. Proposta de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências

entre a Câmara Municipal de Penamacor e as Juntas/Uniões de Freguesia do

Concelho; (Ponto retirado) ----------------------------------------------------------------------

4. Proposta sobre estatuto remuneratório do coordenador municipal de

proteção civil; ---------------------------------------------------------------------------------------

5. 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: ----------------------------------------

O senhor presidente disse que para melhor análise dos conteúdos e

enquadramento da proposta referente ao ponto 3 da ordem de trabalhos,

propôs que o ponto fosse retirado. -----------------------------------------------------------

O senhor vereador Filipe Batista pretendeu fazer intervenção sobre a proposta

do Senhor Presidente para retirar o ponto três da ordem de trabalhos, tendo em

conta que foi o Senhor Vereador que antecipadamente manifestou desconforto
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na apreciação e aprovação desse ponto. Disse que esse ponto continha a

proposta de contratos interadministrativos de delegação de competências entre

a Câmara Municipal de Penamacor e as Juntas/Uniões de Freguesia do

Concelho e que na sua opinião foi elaborada com amadorismo e incompetência

já que a minuta de contrato interadministrativo apresentada na proposta era

cópia integral da minuta das juntas de freguesia da Câmara Municipal de

Idanha-a-Nova aprovadas numa reunião ordinária de oito de fevereiro de dois

mil e dezanove daquele Município, não tendo em consideração que em trinta

de abril de dois mil e dezanove foi publicado o Decreto-Lei n.º 57/2019 que

concretiza a transferência de competências dos municípios para os órgãos das

freguesias. O Senhor Vereador disse que no site da DGAL, sobre este assunto,

consta um documento do Ministério da Administração Interna, Gabinete do

Secretário de Estado das Autarquias Locais, com perguntas frequentes

relativas a esse diploma legal de trinta de abril de dois mil e dezanove onde no

ponto dois se pode ler que: “As freguesias passam a ser titulares da

competência transferida deixando de a exercer por delegação de competências

dos municípios através da celebração de contratos ou acordos de execução

como acontecia até à entrada em vigor do presente decreto-lei”. Disse ainda

que se sentia preocupado com o prazo atribuído às câmaras municipais para

acordar uma proposta para a transferência dos recursos com cada uma das

freguesias, uma vez que os Municípios devem comunicar à DGAL as

deliberações autorizadoras da transferência de recursos até 30 de junho do

ano anterior ao do início do exercício das competências para efeitos de

inscrição no orçamento do Estado, entendendo-se que a negociação entre os

municípios e as freguesias, para que se alcance uma proposta para a

transferência de recursos, deverá iniciar-se a tempo de se cumprir o prazo

supra identificado e culmina com a formalização através da assinatura de autos

de transferência. O Senhor Vereador terminou a sua intervenção sobre este

assunto dizendo que não havia outra forma que concordar com a retirada do

ponto e manifestou ter dúvidas que no presente mês de junho fosse possível
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concluir todo o processo para que em dois mil e vinte e um as freguesias

iniciem o exercício das competências. ------------------------------------------------------

O senhor presidente esclareceu que o processo decorre desde o ano passado

com as juntas de freguesia e que não está a ser trabalhado ao abrigo da

descentralização de competências legalmente aprovadas. Disse ter ficado

definido com os senhores presidentes das juntas que provisoriamente se iriam

enquadrando critérios, adquirindo experiência e capacitação para janeiro de

2022, quando as competências oficialmente forem descentralizadas. --------------

A proposta de retirar o ponto 3 da ordem de trabalhos foi aprovada por

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------

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: -----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente António Soares começou a sua intervenção congratulando-

se com a excelente notícia da aprovação do visto prévio do Tribunal de Contas

para a requalificação do Teatro Clube de Penamacor. Considerou tratar-se de

um dos maiores monumentos do património edificado em termos culturais do

concelho e região. ---------------------------------------------------------------------------------

Salientou a cooperação de todo o executivo em prol das várias medidas

tomadas no âmbito da pandemia da COVID-19. A autarquia tem feito o possível

para apoiar a economia do concelho quer em termos individuais, quer em

termos coletivos. A este propósito, disse estar a trabalhar sobre a viabilidade de
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se poder criar linhas de apoio ao tecido económico do concelho, existindo

vários agentes económicos com muitas dificuldades na retoma da economia. ---

Destacou o facto de se aproximar uma semana com feriados aliciando a vinda

da população flutuante do concelho que reside na região de Lisboa e Vale do

Tejo, presentemente a região do país com mais casos diários detetados da

infeção por COVID-19, manifestando a sua preocupação. -----------------------------

O Sr. Vereador Filipe Batista iniciou a intervenção dizendo que não lhe

parecia que a retirada do ponto três da ordem de trabalhos logo no inicio da

reunião tivesse sido a forma mais correta, já que o regimento refere que até à

votação de cada proposta podem ser apresentadas sobre o mesmo assunto já

incluído na ordem do dia propostas que serão discutidas e votadas e como tal a

proposta de retirada do ponto deveria ter lugar já na discussão do ponto.---------

Seguidamente referiu que na última reunião do executivo tinha deixado a

proposta para que fosse elaborada para esta reunião um voto de louvor a todos

aqueles que têm garantido o funcionamento de serviços e atividades essenciais

para a população do Concelho na luta contra a atual situação pandémica e

como não tinha sido agendado, que o mesmo fosse discutido e preparado para

a próxima reunião. --------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador disse que na reunião ordinária de vinte e dois de maio de

dois mil e vinte, durante a discussão do relatório de gestão e contas de

gerência de dois mil e dezanove, referiu não lhe terem sido entregues os

relatórios semestrais do ano de dois mil e dezanove com a informação sobre a

situação económica e financeira da Câmara Municipal, apesar de o ter

requerido por escrito na reunião ordinária de oito de maio de dois mil e vinte,

tendo o Senhor Presidente respondido nessa reunião de vinte e dois de maio

que foi remetida resposta por correio aos requerimentos apresentados. Disse

ter verificado pelo registo dos CTT que afinal a resposta foi remetida já depois

dessa reunião, pelas doze horas e vinte e oito minutos, e que dos documentos

recebidos apenas constava o relatório do primeiro semestre do ano de dois mil

e dezanove. Nesse sentido solicitou ao Senhor Presidente que no final da
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reunião lhe fizesse chegar também o relatório do segundo semestre do ano de

dois mil e dezanove, assim como a norma de controlo interno em vigor

aprovada em reunião do executivo de sete de julho de dois mil e quatro uma

vez que na resposta aos requerimentos o Senhor Presidente refere apenas que

a norma de controlo interno da Câmara Municipal de Penamacor encontra-se

em revisão, quando o que foi requerido foi a cópia da norma que se encontra

em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Por último, disse ter reencaminhado para todos os elementos do executivo um

email da Associação Dignitude, referente ao Programa ABEM rede solidária do

medicamento, onde essa entidade solicitava o agendamento de uma reunião.

Disse que só as Senhoras Vereadoras manifestaram a sua disponibilidade para

reunir e nesse sentido propôs que o secretariado de apoio ao executivo

procedesse ao agendamento dessa reunião, concertando com a

disponibilidade com todos os elementos do executivo. ---------------------------------

A Sr.ª Vereadora Sandra Vicente disse partilhar a sua preocupação com o

senhor presidente sobre a semana que se avizinha. Apelou ao bom senso das

pessoas que vêm ao concelho, evitando locais onde poderão existir

aglomerados populacionais. --------------------------------------------------------------------

De seguida referiu-se à portaria n.º 136/2020, de 4 de junho que procede para

o ano de 2020, à identificação das águas balneares costeiras e de transição e

das águas balneares interiores, fixando as respetivas épocas balneares, bem

como à identificação das praias de banhos onde é assegurada a presença de

nadadores-salvadores. No Anexo II – Identificação de águas balneares

interiores e qualificação de praias de banhos de águas fluviais e lacustres para

o ano de 2020, no território continental só consta no concelho de Penamacor a

albufeira da Meimoa com a duração da época balnear de 1 de julho a 31 de

agosto. Neste sentido, perguntou porque não constam as praias fluviais de

Meimoa e Benquerença. E se o município pode diligenciar para que constem. --
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O Sr. Presidente António Soares agradeceu as intervenções. Referindo-se à

intervenção da senhora vereadora Sandra Vicente sobre as praias fluviais de

Meimoa e Benquerença, esclareceu tratarem-se de zonas de lazer, que nunca

foram classificadas como praias fluviais. ---------------------------------------------------

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

1 – AUTORIZAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE VISTORIA PELO REGIME
JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE
ALOJAMENTO LOCAL. ------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Processo n.º 913880; Nome: Telmo Nuno da Silva Bento: ----------------------------

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

Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local, publicado a coberto do

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

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

apresentação da mera comunicação prévia, para verificação do cumprimento

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

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

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

Notificação resultante da utilização dos serviços no Balcão do Empreendedor.

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

Autorização para notificar a requerente para a realização de vistoria conforme

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

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

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

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

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

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
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2 – REDUÇÃO DE TAXAS REQUERIDA POR ANTÓNIO JOSÉ PIRES
MENDES. -------------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“No âmbito do processo de obras de construção de uma moradia familiar

(processo nº 02/2020), vem o requerente António José Pires Mendes solicitar a

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

-

O requerente prova ter domicílio fiscal neste concelho de Penamacor, Estrada

Nacional 233, nº 22 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 Pires Mendes a redução de 50% no valor

das taxas devidas por todo o processo de obras de construção de uma moradia

familiar (processo nº 02/2020), 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. ----------------------------------

4 – PROPOSTA SOBRE ESTATUTO REMUNERATÓRIO DO
COORDENADOR DE PROTEÇÃO CIVIL. -------------------------------------------------
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Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Considerando que com a publicação do Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril,

foi alterada a Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, que define o enquadramento

institucional e operacional da proteção civil no âmbito municipal, estabelece a

organização dos serviços municipais de proteção civil e determina, na redação

agora dada por aquele normativo, as competências do coordenador municipal

de proteção civil. -----------------------------------------------------------------------------------

Considerando que nos termos do artigo 14.º-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de

novembro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril: ----------------------

1 - Em cada município há um coordenador municipal de proteção civil. -----------

2 - O coordenador municipal de proteção civil atua exclusivamente no âmbito

territorial do respetivo município. --------------------------------------------------------------

3 - O coordenador municipal de proteção civil depende hierárquica e

funcionalmente do presidente da câmara municipal, a quem compete a sua

designação, em comissão de serviço, pelo período de três anos. -------------------

4 - A designação do coordenador municipal de proteção civil ocorre de entre

indivíduos, com ou sem relação jurídica de emprego público, que possuam

licenciatura e experiência funcional adequadas ao exercício daquelas funções.

5 - Compete à câmara municipal deliberar, sob proposta do presidente da

câmara municipal, sobre o estatuto remuneratório do coordenador municipal de

proteção civil, podendo equipará-lo, apenas para tal efeito, à remuneração de

um dos cargos dirigentes da respetiva câmara municipal. -----------------------------

Considerando as competências do coordenador municipal de proteção civil, as

descritas no artigo 15.º-A da já referida Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro,

aditado pelo Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril: -------------------------------------

1 - Compete ao coordenador municipal de proteção civil: ------------------------------

a) Dirigir o SMPC; ---------------------------------------------------------------------------------

b) Acompanhar permanentemente e apoiar as operações de proteção e socorro

que ocorram na área do concelho; ------------------------------------------------

c) Promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista à
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articulação de meios face a cenários previsíveis;

d) Promover reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de proteção e

socorro; ----------------------------------------------------------------------------------------------

e) Dar parecer sobre os materiais e equipamentos mais adequados à

intervenção operacional no respetivo município;

f) Comparecer no local das ocorrências sempre que as circunstâncias o

aconselhem; ----------------------------------------------------------------------------------------

g) Convocar e coordenar o CCOM, nos termos previstos no SIOPS. ---------------

2 - Sem prejuízo da dependência hierárquica e funcional do presidente da

câmara, o coordenador municipal de proteção civil mantém uma permanente

articulação com o comandante operacional previsto no SIOPS. ---------------------

Assim e nos termos do n.º 5 do já referido artigo14.º-A, proponho à Câmara

Municipal que delibere sobre o estatuto remuneratório do coordenador

municipal de proteção civil, equiparando-o, apenas para tal efeito, à de titular

de cargo de direção intermédia de 2.º grau”. ----------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista disse que no artigo 14.º-A da Lei n.º 65/2007

de 12 de novembro consta que compete à câmara municipal deliberar sob

proposta do presidente da câmara municipal, sobre o estatuto remuneratório do

coordenador municipal de proteção civil podendo equipará-lo, apenas para tal

efeito, à remuneração de um dos cargos dirigentes da respetiva câmara

municipal. No entanto, salientou que ainda não foram definidos os requisitos de

recrutamento, entre os quais as remunerações, para todos os cargos dirigentes

previstos no mapa de pessoal para o ano de dois mil e vinte o que dificultava a

tomada de decisão na equiparação de forma imparcial de tratamento

relativamente aos restantes dirigentes da autarquia. Perante essa situação,

disse ter encontrado o parecer da CCDR Norte n.º

INF_DSAJAL_CG_7217/2019 datado de seis de agosto de dois mil e dezanove,

onde se pode ler que o novo regime permite que o executivo municipal delibere

dentro da sua margem de discricionariedade qual deverá ser o valor da

remuneração do coordenador municipal de proteção civil, impondo apenas um

limite máximo, pelo que se o presidente da câmara assim o entender poderá
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propor um valor inferior inclusive àquele a que têm direito os chefes de divisão

ou os cargos de direção intermédia. Referiu também que nesse parecer pode

ler-se que para a designação desse cargo há que ter em conta o binómio

licenciatura e experiência funcional adequadas que foi estabelecido pelo

legislador intencionalmente como duplo requisito cumulativo. Nesse sentido

questionou o Senhor Presidente se a pessoa que pretendia designar em

comissão de serviço pelo período de três anos cumpria o binómio licenciatura e

experiência funcional adequadas, nomeadamente se era alguém detentor de

licenciatura em proteção civil. --------------------------------------------------

O Senhor Presidente disse não ter nada a acrescentar à proposta. -----------------

Perante a ausência de resposta do Senhor Presidente, o Senhor Vereador

disse que ao não especificar qual a licenciatura adequada também ele podia vir

a ser designado para o cargo e nesse caso iria ausentar-se da sala ao abrigo

do artigo 69.º do Código do Procedimento Administrativo por impedimento de

intervir sobre o assunto derivado ao interesse que podia vir a ter na decisão. ---

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

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

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

5 – 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 4.408.139,75 euros e

uma despesa também acumulada de 3.343.909,99 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
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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


