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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 3 DE JULHO DE 2020.

Aos três dias do mês de julho 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 N.º 7/2020 e Alteração às Grandes

Opções do Plano Nº 6/2020; -------------------------------------------------------------------

2. Ratificação do Despacho de Designação do Representante do Município na

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; ---------------------------------

3. Início de procedimento e participação procedimental no Regulamento

Municipal de Apoio à Educação; --------------------------------------------------------------

4. Proposta de alteração ao PDM – Requalificação de solo urbano de “Espaço

de uso especial” para “Espaço residencial tipo I”; ----------------------------------------

5. Proposta de Anulação Administrativa da deliberação do ponto 8 da Reunião

Ordinária N.º 10 de 2020, ao abrigo do nº 2 do artigo 165º e do artigo 168º do

Código do Procedimento Administrativo e do artigo 53º da Lei 75/2013 (Ponto

retirado); ---------------------------------------------------------------------------------------------

6. Proposta de Anulação Administrativa da deliberação do ponto 9 da Reunião

Ordinária N.º 10 de 2020, ao abrigo do nº 2 do artigo 165º e do artigo 168º do

Código do Procedimento Administrativo e do artigo 53º da Lei 75/2013 (Ponto

retirado); ---------------------------------------------------------------------------------------------

7. Pagamento antecipado de duodécimos à Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários de Penamacor no âmbito da Pandemia COVID 19

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

8. Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação e Transferência de

Competências entre a Câmara Municipal de Penamacor e a Junta de Freguesia

de Aranhas (Ponto retirado); -------------------------------------------------------------------
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9. Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação e Transferência de

Competências entre a Câmara Municipal de Penamacor e a Junta de Freguesia

de Benquerença (Ponto retirado); ------------------------------------------------------------

10. Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação e Transferência de

Competências entre a Câmara Municipal de Penamacor e a Junta de Freguesia

de Meimão (Ponto retirado); --------------------------------------------------------------------

11. Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação e Transferência de

Competências entre a Câmara Municipal de Penamacor e a Junta de Freguesia

de Meimoa (Ponto retirado); --------------------------------------------------------------------

12. Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação e Transferência de

Competências entre a Câmara Municipal de Penamacor e a Junta de Freguesia

de Salvador (Ponto retirado); -------------------------------------------------------------------

13. Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação e Transferência de

Competências entre a Câmara Municipal de Penamacor e a Junta de Freguesia

de Vale da Senhora da Póvoa (Ponto retirado); -------------------------------------------

14. Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação e Transferência de

Competências entre a Câmara Municipal de Penamacor e a União de

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

15. Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação e Transferência de

Competências entre a Câmara Municipal de Penamacor e a União de

Freguesias de Pedrógão de São Pedro e Bemposta (Ponto retirado); --------------

16. 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: ----------------------------------------
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O Senhor Vereador Filipe Batista pretendeu fazer intervenção antes de entrar

no período antes da ordem do dia, informando que tinha remetido email a

solicitar documentação de suporte às propostas dos pontos cinco e seis que

invalidam as deliberações tomadas relativamente aos pontos oito e nove da

reunião ordinária numero dez de dois mil e vinte, mas que não tinha obtido

resposta e como tal questionou o porquê de não ter sido remetida

documentação de suporte à decisão da deliberação desses dois pontos e se a

CCDRC já tinha remetido o parecer acerca desse assunto, parecer esse que foi

solicitado pelo Presidente em quinze de junho de dois mil e vinte. ------------------

O Senhor Presidente em relação ao parecer da CCDRC disse ter sido

contactado diretamente por uma jurista da CCDRC, referindo que não podem

ser introduzidos pontos na ordem do dia sem terem sido agendados e que seria

remetido à autarquia parecer. -----------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador em resposta ao Senhor Presidente acrescentou que no

email que remeteu cita o artigo 26.º do Código do Procedimento Administrativo,

pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 janeiro, que refere no n.º 1 que “Só podem

ser tomadas deliberações cujo objeto se inclua na ordem do dia da reunião” e

no n.º 2 que “Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que,

numa reunião ordinária, pelo menos dois terços dos membros do órgão

reconheçam a urgência de deliberação imediata sobre assunto não incluído na

ordem do dia”. Considera assim que foi cumprido esse disposto legal na

introdução dos dois pontos na reunião ordinária número dez de dois mil e vinte

e propôs que fosse retirado o ponto cinco e seis da ordem de trabalhos até que

seja emitido o parecer da CCDRC acerca do assunto. Alertou ainda que se

avançasse para a anulação das deliberações, então a proposta do ponto sete

da ordem de trabalhos também teria que ser retirada uma vez que também não

cumpriu o prazo estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 53.º do Anexo I da

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

O Senhor Presidente propôs a suspensão dos trabalhos por cinco minutos. A

proposta foi aceite. --------------------------------------------------------------------------------
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Retomados os trabalhos, o Senhor Presidente no respeitante ao ponto 5 referiu

que o senhor vice-presidente apresentou a proposta por impedimento do

senhor presidente, tendo sido cumprido o prazo. Perante o desconforto

apresentado pelo senhor vereador Filipe Batista, propôs retirar da ordem de

trabalhos os pontos 5, 6 e 7, para agendamento na próxima reunião. A proposta

foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista ainda antes de entrar no período antes da

ordem do dia informou que não recebeu qualquer proposta relativamente aos

pontos nove, dez, onze, doze, treze, catorze e quinze da ordem de trabalhos.

Informou que relativamente ao ponto oito não foi remetido o mapa resumo das

competências a transferir/delegar para as juntas de freguesia, nem o mapa final

onde conta a estimativa de custos para o município e que por esse motivo não

era possível assegurar a demonstração do não aumento da despesa pública

global. Informou ainda que não foi apresentada a cabimentação dos serviços

financeiros para essa proposta. Questionou porque na ordem de trabalhos da

reunião não constava nada relativamente ao requerimento e proposta

submetida ao Presidente da Câmara, com conhecimento ao restante executivo

camarário, pela União de Freguesias de Pedrógão e Bemposta em vinte e

cinco de junho de dois mil e vinte. Questionou porque não foram apresentados

os pareceres dos órgãos executivos das freguesias, que são obrigatórios juntar

com as propostas, para que o município mantenha toda ou parte das

competências transferidas. Questionou ainda porque o Senhor Presidente no

ponto oito insiste em apresentar proposta de contratos interadministrativos

quando as freguesias passaram 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 Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 abril. Por último informou

que os valores das áreas apresentadas no mapa com as estimativas de custos

para o município, que foi entregue pessoalmente na última reunião

extraordinária, ainda não se encontravam devidamente corrigidos, como

alertado em reuniões anteriores. Face às situações descritas o Senhor
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Vereador Filipe Batista propôs também a retirada dos pontos oito, nove, dez,

onze, doze, treze, catorze e quinze da ordem de trabalhos. ---------------------------

Perante a falta de segurança jurídica, o senhor presidente propôs que os

pontos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 fossem retirados da ordem de trabalhos. A

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

O Senhor Vereador Filipe Batista em resposta ao Senhor Presidente disse que

não se tratava apenas de desconforto mas sim no incumprimento da lei já que

o n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 abril refere que após o

requerimento da Junta de Freguesia a proposta tem de ser apreciada e

deliberada em reunião da Câmara Municipal que deve ocorrer nos trinta dias

corridos subsequentes ao recebimento do requerimento da Junta de Freguesia

e que por isso não faz sentido discutir propostas de transferência de

competências dos Municípios para as Freguesias sem que haja acordo com

todas as freguesias, e no caso concreto que seja apreciada e deliberada a

proposta agora apresentada pela União de Freguesias de Pedrógão e

Bemposta já que irá influenciar a despesa publica global e a cabimentação

afeta a cada uma das Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------

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

Foi presente ao Executivo a ata da última reunião ordinária realizada a 19 de

junho 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. --------

-

Foi também presente ao Executivo a ata da última reunião extraordinária

realizada a 23 de junho do ano de dois mil e vinte, cuja fotocópia foi

antecipadamente distribuída a todos os membros do executivo. ---------------------

Posta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores que

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

O Sr. Presidente António Soares consultou os senhores vereadores

relativamente à abertura das piscinas municipais. ---------------------------------------

A Sr.ª Vereadora Sandra Vicente disse concordar com a abertura da piscina

municipal, desde que sejam cumpridas todas as regras estabelecidas pela

DGS. No respeitante ao Parque de Campismo afirmou que deve abrir, no

entanto, deve se ter em conta o acesso dos campistas à piscina. -------------------

A Sr.ª Vereadora Anabela Campos referiu que a sua opinião pessoal e

enquanto profissional de saúde não é favorável à abertura das piscinas,

justificando com o aumento do número de casos da COVID-19, inclusive no

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Vereador Filipe Batista em resposta à solicitação do Senhor Presidente,

acerca da abertura das piscinas, disse que é indiscutível que as entidades

oficiais atualmente permitem a abertura deste tipo de instalações, com

determinadas regras, e que se forem cumpridas não vê qualquer inconveniente

que se tome a decisão de as abrir. No entanto, diz que há alguns problemas de

base que é preciso ter em conta, nomeadamente como irá funcionar a Piscina

Descoberta Municipal com obras a decorrer no edifício, mais concretamente no

bar da piscina, e sobre o Parque de Campismo disse que tendo já terminado o

contrato da cessão de exploração do bar no dia um de junho do presente ano e

não existindo qualquer outro procedimento em curso para nova cessão,

questionou como iria funcionar a piscina ou o campismo sem esta instalação de

apoio. Disse ainda que era importante perceber se há recursos humanos

suficientes para garantir a higienização dos espaços permanentemente. Já no

que diz respeito à zona balnear do Meimão, e concretamente à piscina

flutuante, era importante analisar-se o manual com as linhas orientadoras no
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que diz respeito ao regime excecional e temporário para a ocupação e

utilização das praias, no contexto da pandemia COVID19, por forma a se dar

cumprimento às normas aí elencadas.-------------------------------------------------------

O Sr. Presidente António Soares enquanto responsável pela saúde pública

do concelho, disse não sentir segurança suficiente para abrir já as piscinas

municipais. Referiu que os Planos de Contingência contemplam todos os

requisitos do manual referido pelo senhor vereador e que todos os

equipamentos estarão a ser colocados nos espaços de lazer. ------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista na sua intervenção no período antes da

ordem do dia solicitou que o Senhor Presidente fizesse um ponto de situação

relativamente aos casos COVID19 no nosso Concelho. Solicitou também que

fizesse um ponto de situação acerca das linhas de apoio ao tecido económico

do Concelho para a retoma da economia no âmbito da pandemia atual.-----------

O Senhor Vereador questionou também qual o ponto de situação das valências

do Centro de Saúde de Penamacor que foram anunciadas na inauguração da

recente requalificação do edifício, nomeadamente a saúde oral, fisioterapia,

ortopedia, psiquiatria, cardiologia, entre outras. Relembrou que faz agora um

ano que foi adquirido e instalado pela autarquia o equipamento de saúde oral, e

que até à data essa valência ainda não está disponível à população. --------------

Seguidamente o Senhor Vereador referiu-se a um novo programa que foi

publicado em Diário da Republica em vinte e nove de junho de dois mil e vinte,

para apoio ao emparcelamento rural simples, designado “Emparcelar para

Ordenar”, com vista a fomentar o aumento da dimensão física dos prédios

rústicos e a aumentar a viabilidade e sustentabilidade económica nos territórios

e a preservação e dinamização das atividades agroflorestais. Disse ainda que o

programa prevê a criação de mecanismos financeiros destinados a promover

ações de emparcelamento rural simples e a atribuição de subsídios não

reembolsáveis para a aquisição de prédios rústicos. Paralelamente a este

programa no portal do governo foi publicado um comunicado no dia um de julho
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de dois mil e vinte onde refere que estão disponíveis vinte milhões de apoio

aos municípios da região Norte e Centro para os capacitar com os meios

necessários para criarem balcões de atendimento publico onde os cidadãos

possam gratuitamente identificar as suas propriedades rústicas ou mistas.

Propôs que se fosse analisada a possibilidade de conciliar o programa com a

medida divulgada pelo governo, para criação de um balcão de atendimento no

Município de Penamacor. -----------------------------------------------------------------------

Disse ter constatado no dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte a

publicação online de ato societário da recém criada Associação de Municípios

para a Gestão do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, onde

constam vários municípios como Proença-a-Nova, Vila de Rei, Oleiros, Vila

Velha Ródão, Idanha-a-Nova, entre outros, mas Penamacor não integrou essa

Associação. Questionou o Senhor Presidente se não fomos convidados para

integrar ou se houve outros motivos, já que Vila Velha de Ródão discutiu a

aprovação da integração nessa Associação em fevereiro de dois mil e

dezanove, conforme consta na ata n.º 2 da sessão ordinária da Assembleia

Municipal de Vila Velha de Ródão. O Senhor Vereador diz que coloca essas

questões tendo em conta que o Município de Penamacor tem um protocolo

com a Pinhal Natural (CIRAE), para os mesmos fins, onde foi assumida uma

participação anual de quatro mil euros, mas que pela alteração recente da lei

todos os municípios que tinham protocolo com a Pinhal Natural tiveram que

encontrar uma nova solução para dar resposta às exigências que resultam

dessa nova lei e que a solução encontrada foi a criação de uma nova

associação. Nesse sentido, questionou também o Senhor Presidente se o

protocolo com a Pinhal Natural se mantém e se está prevista a integração de

Penamacor nessa Associação de Municípios. ---------------------------------------------

Ainda sobre o funcionamento das piscinas ao ar livre o Senhor Vereador disse

ser necessário averiguar se as piscinas dos empreendimentos turísticos e

estabelecimentos de alojamento local existentes no Concelho irão funcionar

nesta época balnear, por forma a dar cumprimento ao disposto no Despacho

n.º 6134-A/2020 publicado no Diário da Republica em 05 de junho, uma vez
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que o número máximo de presenças admitido em cada piscina ao ar livre deve

ser definido pela autarquia local. --------------------------------------------------------------

Por último disse ter constatado no portal da Associação Nacional de Municípios

Portugueses uma compilação da legislação publicada no contexto da pandemia

COVID19 com relevo para as autarquias locais, e nesse documento pode ler-se

que o prazo para aprovação ou atualização dos Planos Municipais de Defesa

da Floresta é prorrogado até trinta e um de maio de dois mil e vinte e que na

ausência de Plano Operacional aprovado para o ano de dois mil e vinte, se

mantém em vigor o plano aprovado em dois mil e dezanove, devendo este ser

atualizado mediante deliberação da camara municipal ate trinta e um de maio

de dois mil e vinte e comunicado aos membros que integram a Comissão

Municipal de Defesa da Floresta. O Senhor Vereador questionou o Senhor

Presidente acerca deste assunto uma vez que o tema ainda não foi discutido

em reunião do executivo. ------------------------------------------------------------------------

A Sr.ª Vereadora Sandra Vicente demonstrou apreensão pela posição do

Agrupamento de Escolas Ribeiro no ranking nacional. Referiu que em 2017 o

Agrupamento ocupava o lugar 377, tendo decaído em 2018 para 446 e em

2019 para a posição 542. Considerou pertinente que o executivo camarário

desenvolva projetos ou programas que possam reverter a situação, de forma a

melhorar o desempenho dos alunos. --------------------------------------------------------

Salientou o facto de ter desafiado o senhor presidente a submeter a

candidatura do evento Penamacor “Vila Madeiro” às 7 Maravilhas da Cultura

Popular. Congratulou-se com a anuência do senhor presidente e desafiou os

munícipes e a comunidade em geral a divulgar a candidatura e a votar na

mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Informou que o Município em colaboração com a SG Produções, vai realizar o

Festival Penamacor Online, durante os meses de julho e agosto. Durante estes

dois meses, decorrerão atuações de grupos musicais, junto de

estabelecimentos de alojamento local do concelho, promovendo-se desta forma

esses alojamentos, os produtos e o artesanato locais. ---------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

O Sr. Presidente António Soares agradeceu as intervenções dos senhores

vereadores. Relativamente ao ponto de situação relativamente aos casos

COVID19 no nosso Concelho, informou que o concelho se mantém com três

casos positivos, encontrando-se em isolamento profilático. ---------------------------

Em relação às linhas de apoio ao tecido económico do Concelho disse que

estão a ser trabalhadas neste momento. ---------------------------------------------------

Deu conhecimento que foi deliberado na CIMBB que a partir do dia 6 de julho,

de 2ª a 6ª feira, haverá transporte público de passageiros do Concelho de

Penamacor para Castelo Branco e respetivo retorno. -----------------------------------

Sobre a questão das valências do Centro de Saúde de Penamacor, afirmou

que a ortopedia e psiquiatria não são valências do Centro de Saúde de

Penamacor. No respeitante à cardiologia, dermatologia e oftalmologia foram

protocoladas com uma fundação, mantendo-se em vigor. Acerca da saúde oral

informou estar a aguardar procedimento para prestação de serviços. --------------

Em relação ao programa “Emparcelar para Ordenar”, disse estar em análise no

Gabinete Técnico. ---------------------------------------------------------------------------------

Sobre a criação da Associação de Municípios para a Gestão do Centro

Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, referiu que a integração do

município virá a reunião num futuro breve. -------------------------------------------------

Relativamente ao Plano Municipal de Defesa da Floresta disse que se encontra

ainda em vigência, estando a ser revisto. --------------------------------------------------

-

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

1 – RATIFICAÇÃO À ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL Nº 6/2020 E ALTERAÇÃO
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Nº 5/2020. ----------------------------------------

Foi presente à reunião de câmara despacho do Senhor Presidente da Câmara,

de 9 de junho de 2020, que se anexa à presente ata e dela passa a fazer parte

integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------
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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 maioria, com a abstenção do Senhor

Vereador Filipe Batista, referindo que uma vez que se estava a reforçar a

rubrica de transferências correntes para as Juntas de Freguesia, de trezentos

mil euros para trezentos e dez mil euros, sem que fosse discutida a proposta

apresentada pela União de Freguesias de Pedrógão e Bemposta, e caso essa

proposta viesse a ser aprovada em executivo, ficar-se-ia novamente sem

dotação orçamental suficiente. ----------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente justificou que a ratificação foi efetuada por seu despacho

e que a qualquer momento poderá reforçar a dotação orçamental. -----------------

2 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DO
REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS. --------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Foi instituída no Município de Penamacor com efeitos a 20 de maio de 2010 a

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, através pela Portaria n.º

1003/2010, de 1 de outubro do mesmo ano. -----------------------------------------------

A Comissão Alargada da CPCJ integra, entre outros e nos termos da alínea a)

do n.º 1 do artigo 17.º da Lei de proteção de crianças e jovens em perigo, um

representante do Município a designar pela Câmara Municipal de entre

pessoas com especial interesse ou aptidão na área das crianças e jovens em

perigo. Por inerência, o representante do Município como tal designado, integra

também a Comissão Restrita da CPCJ, como determina o n.º 2 do artigo 20.º

do mesmo diploma. -------------------------------------------------------------------------------
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Reuniu no passado dia 24 de junho a CPCJ-Penamacor, para a qual foi

necessário nomear um novo representante do Município. Não sendo possível

reunir oportunamente o Executivo, procedeu-se à nomeação por Despacho do

Presidente da Câmara Municipal, do qual se anexa cópia e faz parte da

presente proposta. --------------------------------------------------------------------------------

Assim, conforme prevê o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro, e no uso da competência atribuída pela alínea a) do n.º 1 do artigo

17.º da Lei de proteção de crianças e jovens (Lei n.º 147/99, de 1 de setembro,

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 23/2017, de 23 de maio), propõe-se

agora que seja deliberado ratificar o despacho que designou Emanuel Augusto

Lopes Crucho para representar o Município de Penamacor na Comissão de

Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor”. ---------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista disse que as ratificações estão previstas no

n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro onde refere que em

circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser

possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode

praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a

ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena de

anulabilidade. Disse ainda que na proposta é referido que reuniu no passado

dia 24 de Julho a CPCJ-Penamacor, para a qual foi necessário nomear um

novo representante do Município, e não tendo sido possível reunir

oportunamente o Executivo, procedeu-se à nomeação por Despacho do

Presidente da Câmara Municipal. Nesse sentido, disse não concordar com a

ratificação tendo em conta que na ata numero um da reunião ordinária da

comissão alargada da CPCJ de vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte

podemos ler que o comissário Manuel Joaquim Robalo, Vice-Presidente da

Câmara e representante da mesma, iria a partir daquela data deixar de ser

membro da CPCJ. Informou que já se fizeram meia dúzia de reuniões da CPCJ

sem qualquer representante do Município e que apenas na reunião da CPCJ

de vinte e nove de abril de dois mil e vinte é dito pela Presidente da Comissão

que a nova representante da autarquia passaria a ser a Senhora Chefe de
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Gabinete, Ilidia Cruchinho. No entanto, na reunião do executivo de oito de maio

é referido na ata que a Senhora Vereadora Sandra Vicente se mostrou

estupefacta com essa nomeação que ocorreu sem a consulta e conhecimento

do executivo, alegando falta de confiança política. O Senhor Vereador disse

que iria votar contra a proposta de ratificação do despacho tendo em conta que

o ato ocorreu sem a consulta do executivo, sem qualquer motivo de urgência

por circunstâncias excecionais e foi possível reunir a Camara Municipal já que

depois da saída do Senhor Vice Presidente o executivo reuniu uma dezena de

vezes, algumas depois da intervenção da Senhora Vereadora Sandra Vicente

acerca deste assunto.-----------------------------------------------------------------------------

A proposta foi aprovada por maioria, com o voto contra do senhor vereador

Filipe Batista. A proposta foi aprovada em minuta por unanimidade, nos termos

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

3 – INÍCIO DE PROCEDIMENTO E PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL NO
REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À EDUCAÇÃO. ---------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Considerando o progressivo envelhecimento da população, o índice de

desertificação que se tem vindo a acentuar e as carências económicas de

muitas famílias residentes, este município tem vindo, ao longo dos últimos

anos, a investir significativamente na área da educação, apoiando em diversas

áreas os alunos do concelho (crianças e jovens). ---------------------------------------

Tendo em conta que a educação constitui uma das atribuições fundamentais

dos municípios e considerando o acréscimo de responsabilidades nesta

matéria, é extremamente relevante assegurar a continuidade e reforçar o apoio

socioeducativo à população escolar, contemplando todas as valências

educativas (creche, ensino pré-escolar, ensino básico, ensino secundário e

ensino superior público). ------------------------------------------------------------------------
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Não obstante e perante uma conjuntura de crise económica que tem marcado

indelevelmente todo o país e face ao reconhecimento de que a aposta na

educação dos mais jovens é determinante para o desenvolvimento do concelho,

para além dos apoios socioeducativos que o Município de Penamacor tem

vindo a disponibilizar aos alunos a frequentar os vários níveis de ensino no

concelho, é intenção deste Executivo continuar a apoiar e subsidiar as famílias

ao nível da educação, valorizando e estendendo esses apoios a outras áreas,

de modo a abranger toda a população estudantil do concelho. -----------------------

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

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

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

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

regulamentar pelos diversos órgãos, atribuindo ao órgão executivo o poder

da iniciativa e condução do procedimento regulamentar, onde inclui o da

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

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

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

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

regulamento administrativo nele previsto os regulamentos externos (artigo

135.º). ---------------------------------------------------------------------------------------------

3) O primeiro passo no procedimento regulamentar consiste na tomada de

decisão sobre o seu desencadeamento pelo órgão administrativo com

competência regulamentar, ou seja, com competência para desencadear e

conduzir o respetivo procedimento administrativo, cabendo assim à câmara

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

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

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

seu conteúdo atender às seguintes exigências previstas no CPA para o

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

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

33.º, n.º 1 alínea k) do RJAL) com referência à respetiva deliberação; ------
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b) A data em que o procedimento teve início, que em regra há-se coincidir ou

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

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

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

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

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

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

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

Ao abrigo das normas supracitadas, propõe-se à Câmara Municipal que

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

 Dar início ao procedimento regulamentar e proceder à sua publicitação

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

 Que a constituição como interessados no procedimento de elaboração do

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

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

publicitação do início do procedimento no sítio institucional do Município

de Penamacor; ------------------------------------------------------------------------------

 Delegar na Técnica do Gabinete de Ação Social e Educação, Raquel

Abrantes Moreira, a direção do procedimento”. ------------------------------------

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 DE ALTERAÇÃO AO PDM – REQUALIFICAÇÃO DE SOLO
URBANO DE “ESPAÇO DE USO ESPECIAL” PARA “ESPAÇO
RESIDENCIAL TIPO I. --------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial ─

“RJIGT”, de acordo com sua última redação dada pelo Dec. Lei 80/2015 de 14
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de maio, conforme o disposto no seu art.º 115º e 118º; tendo em conta a

dinâmica da gestão necessária ao PDM em vigor, verificou-se a necessidade

de proceder a uma “requalificação” de solo urbano no interior do perímetro

urbano da vila de Penamacor, na sua extrema ocidental; numa área operativa

cuja qualificação de solo urbano, segundo o Plano Diretor Municipal em vigor

se encontra afeta à “categoria de solo” de “Espaços de Uso Especial”. ------------

Propõe-se assim uma ação entendida como de alteração ao P.D.M. em vigor

que se entende como plenamente justificada por evolução das condições de

natureza económica e social entretanto geradas, conforme decorre do disposto

na alínea a) do referido art.º 115º do RJIGT; configurando desta forma o

procedimento de “Alteração” ao Plano; o qual compreenderá a requalificação

de solo em parte da área de “Espaços de Uso Especial” atrás referida,

passando esta a assumir de forma contínua a qualificação do solo urbano

imediatamente adjacente que se encontra afeto à Subcategoria de “Espaços

Residenciais Tipo I”. ------------------------------------------------------------------------------

A escala da intervenção pretendida não se considera com efeitos significativos

no ambiente, seja pela própria área a intervir em relação ao todo da área

urbana da vila de Penamacor, como ainda tendo em conta o género de

intervenção que irá assumir-se na sequência da alteração pretendida. A

alteração abrangerá a área atualmente afeta a “Espaços de Uso Especial”,

comtemplando 3,69 hectares dos quais serão requalificados para “Espaços

Residenciais Tipo I” unicamente 1,96 hectares; não se justificando portanto a

avaliação ambiental a que alude o art.º 120º do RJIGT; tendo em conta os

critérios nele definidos conforme o anexo ao Dec. Lei 232/2007, alterado pelo

Dec. Lei 58/2011. ----------------------------------------------------------------------------------

Do mesmo modo a área a requalificar não obrigará à redefinição da cartografia

existente no Plano para nova cartografia, homologada, conforme regras de

representação cartográfica em vigor, tendo em conta o Dec. Lei 130/2019; uma

vez que se pretende uma alteração de área inferior a 2 hectares; que dispensa

portanto estes requisitos conforme dispõe o n.º 7 do art.º 15- A do referido

diploma. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Pelo disposto no artigo 119º do RJIGT o procedimento pretendido segue com

as devidas adaptações o disposto no procedimento de “elaboração de Plano”,

pelo que, nos termos do n.º 1 do art.º 76º do RJIGT, pelo que se propõe fixar

em 6 meses o prazo para elaboração da alteração ao Plano assim pretendida.

A proposta agora submetida a deliberação terá que ser publicitada nos termos

do n.º 1 do art.º 76º, conforme se refere no art.º 5º deste regime jurídico. ---------

Assim conforme o nº 1 do artigo 76º do RJIGT e nos termos do disposto no seu

art.º 88º, propõe-se fixar um prazo de 15 dias para a necessária participação

pública subsequente à publicação da decisão da alteração ao Plano aqui

proposta para a eventual formulação de sugestões ou pedidos de informação a

apresentar no âmbito deste procedimento que se revestem de caráter

preventivo. ------------------------------------------------------------------------------------------

A requalificação de solo assim proposta deriva da impossibilidade regulamentar

de edificar tipologias habitacionais em solo com a categoria de “espaços de uso

especial”, uma vez que para este estão previstas unicamente ações

edificatórias associadas a “equipamentos de natureza coletiva”; os quais se

considera estarem já no local de forma considerada suficiente tendo em conta

a estratégia de desenvolvimento urbano assumida por este executivo; acha-se

no entanto por outro lado que o local carece de espaço apto a edificar

tipologias habitacionais, cuja oportunidade de implementação se considera

estratégica e de plena oportunidade no momento atual”. ------------------------------

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

16 – 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 8.640.547,92 euros e
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uma despesa também acumulada de 4.114.080,91 euros e depois de

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

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

declarou encerrada a reunião eram onze horas e trinta minutos, e dela se lavra

a presente ata que depois de lida, julgada conforme e aprovada, vai ser

assinada. E eu, ____________, Técnica Superior, a redigi e subscrevi. -----------

A Técnica Superior O Presidente da Câmara

_________________ ______________________
Teresa Bento Ribeiro António Luís Beites Soares


